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Nařízení obce Mnichovo Hradiště č. 1/2020 

kterým se stanovuje cena nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související 
s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích obce Mnichovo Hradiště a  

 
Rada města Mnichovo Hradiště se na svém zasedání dne 07.09.2020 usnesením č. 394/2020 
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 na veřejných pohřebištích obce Mnichovo Hradiště a Veselá. 

 

Čl. 2 
Výše cen za nájem z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem 

hrobového místa 
 

Ceník pro hřbitovy v Mnichově Hradišti a ve Veselé 

položka Mnichovo 
Hradiště 

Veselá pozn. 

nájem za hrobové místo 20 Kč/m² 20 Kč/m² skutečná plocha hrobového 
zařízení vč. plochy po 
obvodu zařízení do 0,3 m 
šířky; plocha vsypového 
místa o rozměru 0,5 x 0,5 m 

služby spojené s nájmem 
hrobového místa 

100 Kč/rok 80 Kč/rok likvidace odpadu, úklid, 
provoz kanceláře, správa 
hřbitova atp. 

služby spojené s nájmem 
vsypového místa 

30 Kč/rok O likvidace odpadu, úklid, 
provoz kanceláře, správa 
hřbitova atp. 

vsyp 1 000 Kč O   

rozptyl 1 000 Kč O   

uložení urny do spol. hrobu 1 000 Kč O   

kopání hrobu hloubky 120 cm 5 000 Kč 5 000 Kč   

příplatek za každých 30 cm 
hloubky kopání hrobu 

1 500 Kč 1 500 Kč   
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Čl. 3 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 

 

Čl. 4 
Zrušující ustanovení 

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného nařízení města Mnichovo Hradiště se zrušuje v 
celém rozsahu předchozí nařízení města Mnichovo Hradiště a ceník pro hřbitovy v Mnichově 
Hradišti a Veselé, schválené Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 12 ze dne 1. 2. 
2013. 
 

 

V Mnichově Hradišti dne 09.09.2020 

  

 

 

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

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. v.r.                               Ing. Jan Mareš v.r. 
starosta obce            místostarosta obce 
 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne: 


