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Pojmenování (název) životní situace

Hrobové místo - pronájem
Základní informace k životní situaci
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Pronájem hrobového místa nebo prodloužení nájemní smlouvy stávajícího hrobového místa
na hřbitově v Modřicích
03
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba
04
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Osoba se dostaví na Městský úřad Modřice, uzavře s městem nájemní smlouvu a zaplatí předepsané
nájemné
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Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Osobní návštěva Městského úřadu Modřice, příp. podnět k uzavření nájemní smlouvy jakoukoli jinou
cestou (e-mail, telefon). Uzavření smlouvy je ale nutné osobně
06
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kateřina Habartová – kontakt : katerina.habartova@mesto-modrice.cz, tel. 725011334
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Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz
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Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K uzavření nájemní smlouvy nejsou nutné žádné formuláře
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Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše ročního nájemného z hrobového místa:
 Hrobová místa v řadě E č. 31 až č. 69
6 Kč
 Ostatní hrobová místa:
Do šířky 1 m
12 Kč
Do šířky 1,5 m
18 Kč
Do šířky 2 m
24 Kč
Do šířky 2,5 m
30 Kč
Do šířky 3 m
36 Kč
V šířce větší než 3 m
42 Kč
II.
Roční úhrada za služby spojené s nájmem hrobového místa:
Úhrada za služby spojené s nájmem hrobového místa se stanoví jednotnou sazbou ve výši
40 Kč za hrobové místo a rok.
Pokud nájem v daném kalendářním roce trval méně než 6 kalendářních měsíců, snižuje se
sazba nájemného a úhrady za služby o 50 %.
I.

10
30dní

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
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---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

12
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nájemní smlouva se uzavírá a nájemné se hradí na dobu 10 let, každých 10 let je nutné uhradit
nájemné a uzavřít novou smlouvu či dodatek.
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Elektronická služba, kterou lze využít
katerina.habartova@mesto-modrice.cz , podatelna@mesto-modrice.cz – nájemní smlouvu ale nelze
uzavřít elektronickou cestou

14

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, Řád pohřebiště, Ceník
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Jaké jsou související předpisy
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---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

17
---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
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---

Další informace
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Popis byl naposledy aktualizován

Poslední aktualizace květen 2014
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---

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

