
 

  

Město Úvaly 

Městský úřad Úvaly  
Rada města 
  

 

Nařízení obce č.1/2020, kterým se stanovuje cena nájemného 

z pozemků pro hrobová místa a za služby související  s nájmem 

hrobového místa a za další služby poskytované na veřejném 

pohřebišti města Úvaly 
 
 
Rada města Úvaly se na svém zasedání dne 14.1.2020 usnesením  č. R-56/2020 usnesla vydat 

na základě § 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2020 

ze dne 17.12.2019, toto nařízení: 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tímto nařízením se stanovují ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby s 

nájmem spojené a za další služby poskytované na veřejném pohřebišti města Úvaly 

 

Celková cena za pronájem hrobového místa je složena z ceny za nájem pozemku (místa na 

pohřebišti) a z ceny za služby s nájmem místa souvisejícími. 

 

 
Čl. 2 

Výše ceny za nájem z pozemků pro hrobová místa 

Cena za nájem pozemku pro hrobová místa činí 1 Kč/m2/rok. 

 

Cena za pronájem hrobového místa je stanovena takto: 

typ hrobového místa    cena v Kč/rok 

          kolumbárium              1,- 

          urnový hrob              5,- 

          jednohrob                      10,- 

          dvojhrob                     20,- 

          hrobka                         30,- 

 

 
Čl. 3 

Výše cen za služby související s nájmem hrobového místa 
1) Cena za služby s nájmem spojených hrobového místa činí 180 Kč/m2/rok.  

2) Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného, běžného 
provozu pohřebišť, jako je správa a údržba pohřebiště včetně komunikací, zeleně, oplocení, WC, 



likvidace odpadů, spravování a údržba objektů umístěných na pohřebišti, které jsou v majetku 
provozovatele veřejných pohřebišť, dodávka užitkové vody, zveřejňování informací na pohřebišti.  

3) Cena je stanovena včetně daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Celková cena za pronájem hrobového místa se hradí takto: 

-  při uložení urny na období 10 let 

-  při uložení rakve na období 15 let  

 

Čl. 3 
Výše cen za další služby  poskytované na veřejném pohřebišti 

 

 

Uložení nebo vyjmutí urny z hrobky nebo rakvového hrobu 

Cena zahrnuje: otevření a uzavření hrobky nebo rakvového hrobu velkou krycí deskou, sestup 

za pomoci žebříku, úpravu vnitřního prostoru, uložení nebo vyjmutí urny, výstup pomocí 

žebříku, uzavření a spárování.                   480,- Kč 

 

Uložení nebo vyjmutí urny z urnového hrobu 

Cena zahrnuje: otevření a uzavření urnového hrobu malou krycí deskou, úpravu vnitřního 

prostoru, uložení nebo vyjmutí urny, uzavření a spárování.     320,- Kč 

 

Uložení nebo vyjmutí urny z kolumbárií schránky nebo schránky na hrobě 

Cena zahrnuje: uložení nebo vyjmutí urny.                      80,- Kč 

 

          

 

          
Čl. 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.  

 

 

 

 

 

Ing. Alexis Kimbembe v.r.       Mgr. Petr Borecký v.r. 

      místostarosta               starosta   

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.1.2020 

          Sejmuto z úřední desky dne: 6.2.2020 
 


