
Nařízení města Nepomuk N2/11   

ze dne 24.8.2011,  

kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní 

poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa 

 

Rada města Nepomuka vydává na základě ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o 

působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

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

ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 2600, toto nařízení města:  

 

Čl. 1 

Nájemné 

Roční nájemné za pronájem hřbitovních míst  a hrobek na hřbitově v Nepomuku  se stanovuje na 

7,00 Kč/m2.  

 

Čl. 2 

Služby hřbitovní 

1) Cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa a 

hrobek na hřbitově v Nepomuku se stanovuje na:  

u urnového hrobu, jednoduchého hrobu, dvouhrob a hrobky   50,00 Kč/m2/rok  

 

2) Cena u urnového místa (pro uložení maximálně 2 uren) v kolumbáriu v Nepomuku se stanovuje na 

200 Kč/místo/rok.  

 

3) Cena zahrnuje podíl nákladu na služby nutné k zajištění řádného provozu pohřebiště (např. správu 

a údržbu veřejného pohřebiště a jeho zařízení včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, 

úklid sněhu, sečení a úklid trávy, likvidaci odpadu, spotřebu vody, odemykání a zamykání hřbitova, 

informační služby, vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků).  

 

4) Do těchto služeb nepatří služby za individuální požadavky nájemce, které jsou nebo by mohly být 

vykonávány přímo na pronajatém hrobovém místě nebo hrobovém zařízení.  



Čl. 3 

Placení 

1) Nájemné za místo na pohřebišti je stanoveno Nařízením č. N2/11 a Cenovým věstníkem pro daný 

kalendářní rok. Za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti zaplatí nájemce stanovenou cenu dle 

Nařízení č. N2/11 

 Cena za nájem a služby za hrobové místo je splatná do jednoho měsíce po uzavření nové smlouvy. 

 

2) Pro platby uskutečněné před účinností tohoto nařízení platí dosavadní předpisy.  

 

3) Platby se mohou uskutečnit nejvíce na 10 let dopředu, s tím, že změnu v ceně poplatku uhradí 

nebo bude vrácena při dalším placení. 

 

Čl. 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. 9. 2011. 

 

          Václav Kovář                                                                                            Alena Marušincová  

starosta města Nepomuk                                                                      místostarostka města Nepomuk 


