
 

Ceník  
nájmů a služeb na veřejném pohřebišti města Hustopeče 

 

 

Provozovatel veřejného pohřebiště město Hustopeče stanoví: 

 

1. Cena za nájem z pozemků-místa na pohřebišti: 

 

V souladu s výměrem ministerstva financí č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami činí roční nájemné za nájem pozemků pro veřejná pohřebiště 

v obcích do 25.000 obyvatel včetně  max. 20,- Kč za m2/rok 

 

Město Hustopeče pro své veřejné pohřebiště stanoví cenu ve výši  5,- Kč za m2/rok 

Na dobu 10 let nájmu (tlecí doba) a za 1 m2 ……………………  50,- Kč    

     

2. Cena za služby s nájmem místa na veřejném pohřebišti související: 

 

Za hrobové místo, místo pro hrobku, místo v urnovém háji  

  

➢ jednotná cena za m2 a rok 25,- Kč 

 

➢ cena za m2 a 10 let ……. 250,- Kč 

 

➢ jednorázová cena na vsypové loučce a rozptylové loučce …………………….300,- Kč 

 

Cena   za  služby s  nájmem  spojené   zahrnuje  podíl  nákladů   na služby, které  jsou  dle  zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, nutné k zajištění řádného provozu pohřebiště, jako 

je údržba zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, provozu 

správy pohřebiště a vedení evidence, když část dotuje město Hustopeče. 
 

3. Cena za nájem a za služby spojené s nájmem-propůjčení místa na veřejném pohřebišti:  

 
1. Za hrobové místo pro jeden hrob ….. 1.140 Kč / 10 let    

     

Hrobové 

místo 

Výměra 

m2 

Sazba nájmu 

na m2/rok 

Nájemné celkem 

v Kč/rok 

A) 

Cena služeb 

na m2/rok 

Služby spojené 

s nájmem 

v Kč/rok    B) 

Poplatek celkem 

A) + B) x počet let 

jednohrob 3,78 5,- 19- 25,- 95,- 114,- x 10 let  = 

1.140 Kč 

 

2. Za hrobové místo pro dvojhrob ……. 1.940 Kč / 10 let  

 

Hrobové 

místo 

Výměra 

m2 

Sazba nájmu 

na m2/rok 

Nájemné celkem 

v Kč/rok 

A) 

Cena služeb 

na m2/rok 

Služby spojené 

s nájmem 

na  rok v Kč   B) 

Poplatek celkem 

A) + B) x počet let 

dvojhrob 6,48 5,- 32,- 25,- 162,- 194,- x 10 let = 

1.940 Kč 

 

 

3. Za hrobové místo v urnovém háji ……  300 Kč / 10 let   

 

Hrobové 

místo 

Výměra 

m2 

Sazba nájmu 

na m2/rok 

Nájemné celkem  

v Kč/rok 

 A) 

Cena služeb 

na m2/rok 

Služby spojené 

s nájmem 

na  rok v Kč   B) 

Poplatek celkem 

A) + B) x počet let 

urnový háj 1,00 5,- 5,- 25,- 25,- 30,- x 10 let = 

300 Kč 

 



4. Za hrobové místo pro hrobku pro jeden hrob ….. 1.440 Kč / 10 let  

 

Hrobové 

místo 

Výměra 

m2 

Sazba nájmu 

na m2/rok 

Nájemné celkem  

v Kč/rok  

 A) 

Cena služeb 

na m2/rok 

Služby spojené 

s nájmem 

na rok v Kč    B) 

Poplatek celkem 

A) + B) x počet let 

jednohrobka 4,80 5,- 24,- 25,- 120,- 144,- x 10 let = 

1.440 Kč 

 

5. Za hrobové místo pro hrobku pro dvojhrob …..  2.590 Kč / rok 

 

Hrobové 

místo 

Výměra 

m2 

Sazba nájmu 

na m2/rok 

Nájemné celkem 

 v Kč/rok   

 A) 

Cena služeb 

na m2/rok 

Služby spojené 

s nájmem 

na rok v Kč    B) 

Poplatek celkem 

A) + B) x počet let 

dvojhrobka 8,64 5,- 43,- 25,- 216,- 259,- x 10 let = 

2.590 Kč 

 

6. Za místo pro individuální vsyp zpopelněných ostatků na vsypové loučce a rozptyl zpopelněných ostatků 

na rozptylové loučce jednorázový poplatek 300 Kč 

 

Hrobové místo Výměra 

m2 

Sazba nájmu 

na m2 

Nájemné 

celkem Kč   

A) 

Cena služeb 

na m2 

Služby spojené 

s nájmem 

v Kč   B)  

Jednorázový 

poplatek  

vsyp. loučka 1,00 5,- 5,- 25,- 25,- 300 Kč 

rozptyl. loučka 1,00 5,- 5,- 25,- 25,- 300,-Kč 

 
 

7. Za pronájem schránky v kolumbáriu 

 

Hrobové místo Sazba nájmu 

na 1 rok 

Nájemné na 10 

let   

 

Cena služeb 

na 1 rok 

Služby spojené 

s nájmem 

za deset let 

Celková úhrada za 

10 let nájmu  

Kolumbárium 425,- 4250,- 25,- 250,-           4 500,-Kč 

 

Ceník nájmů a služeb na veřejném pohřebišti města Hustopeče je účinný od 01.07.2020. 

 

V Hustopečích dne 20.05.2020 

 

 

     

 

….…………….………..……..                                            ……………………………… 

Bořivoj Švásta                                                            PaedDr. Hana Potměšilová 

místostarosta                                                                        starostka 

 

 

 

 

    


