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Upozornění 
na ukončení smlouvy o nájmu k hrobovému místu 

 

Dle odst. 8), § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších 
předpisů hřbitovní správa uveřejňuje informaci o blížícím se konci nájmu 
k hrobovým místům a vyzývá tímto nájemce, případně jejich osoby blízké k podání 
zprávy, zda mají zájem nadále hrobové místo užívat, případně podat jiné informace 
o nájemci.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Poučení: 
 
(1) Užívání hrobového místa je možné pouze na základě platné smlouvy o nájmu 

hrobového místa uzavřené s provozovatelem pohřebiště. 
(2) Nájemce je povinen oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů 

potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště. 
(3) Provozovatel pohřebiště je povinen ve stanovených lhůtách písemně upozornit 

nájemce na skončení sjednané doby nájmu. Není-li trvalý pobyt nebo sídlo nájemce 
znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti.  

(4) Jestliže nájemce nepodá do dne skončení platnosti stávající smlouvy návrh na 
prodloužení doby nájmu, právo nájmu hrobového místa zaniká a může být pronajato 
jinému zájemci.  

Hrobové 
místo 

Dosavadní nájemce Adresa nájemce (obec) Datum 
ukončení nájmu 

XII-2-455B/U Kaloč Radomír Ostrava-Přívoz 4.6.2018 

VI-1-434/E Sudorovská Eva Ostrava-Poruba 5.6.2018 

UH-5-40/U Kostelňáková Berta Ostrava -Hrabůvka 17.6.2018 

XXIV-1-41/J Menšíková Marie Ostrava-Výškovice 21.6.2018 

VII-1-1/T Fišera Alfréd Norimberk 21.6.2018 

XVIII-1-92/J Daniš Fridrich Ostrava -Zábřeh 23.6.2018 

XVII-1-54/J Tulej Zdeněk Ostrava -Vítkovice 1.7.2018 

XII-2-450B/E Malcová Anna Ostrava-Zábřeh 2.7.2018 

UH-22-16/U Mecová Zdeňka Ostrava-Výškovice 3.7.2018 

IV-1-287/U Salawová Zdeňka Ostrava-Poruba 9.7.2018 

XII-1-4/T Plch Milan Ostrava-Mor. Ostrava 11.7.2018 

V-2-60B/E Damborský Jaroslav Ostrava-Hrabůvka 28.8.2018 

XVIII-1-94/J Tichý Robert Ostrava -Vítkovice 28.8.2018 



(5) Ke dni zániku práva nájmu musí vlastník hrobového zařízení toto místo vyklidit od 
hrobového zařízení, včetně uren. Pokud nájemce, případně vlastník nebo jejich právní 
nástupci hrobové zařízení neodstraní, bude provozovatel pohřebiště postupovat podle 
§ 20, písm. g) bodů 4 a 5 téhož zákona obdobně.   

 

 
Za správnost:  Šárka Hartmannová 

 
 

hrbitov@psconcordia.cz, www.psconcordia.cz 


