Obec Kolešovice, 270 02 Kolešovice č.p. 212, IČ: 00243884
Telefon: 313 582 296, e-mail: obec@kolesovice.cz

UPOZORNĚNÍ NA NEEXISTENCI NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA
A VÝZVA K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY.

Dle ustanovení § 25 zákona č. 265/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění,
lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.
Obec Kolešovice, jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „provozovatel veřejného pohřebiště),
upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst, že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná
smlouva o nájmu hrobového místa (hrobové místo č. 5, 7, 11, 24, 61, 62, 63, 64, 111, 112, 116,
149, 150, 156, 166, 173, 174, 196, 203, 204, 211, 236, 242, 253, 258, 259, 280, 281, 318,
334, 334, 356, 362, 366, 368, 372, 374, 376, 442, 459, 490).
V návaznosti na výše uvedené tímto provozovatel veřejného pohřebiště vyzývá dosavadní uživatele
předmětných hrobových míst, aby s provozovatelem veřejného pohřebiště nejpozději do 1 roku ode dne
zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti uzavřeli smlouvu o nájmu příslušných hrobových míst.
Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem uzavření
smlouvy o nájmu hrobového místa nebo v případě jakýchkoli nejasností či dotazů mohou se obrátit na
provozovatele veřejného pohřebiště na adrese: obec Kolešovice, 270 02 Kolešovice č.p. 212, kontaktní
e-mail: obec@kolesovice.cz, tel. 313 582 296.
Provozovatel veřejného pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětného hrobového místa, že pokud
nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na
veřejném pohřebišti, jejich dosavadní užívací právo k hrobovému místu marným uplynutím této doby
zanikne.
Dále provozovatel veřejného pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětného hrobového místa, že
zanikne-li užívací právo k hrobovému místu, vznikne dosavadnímu uživateli povinnost veškeré hrobové
zařízení umístěné na hrobovém místě na své náklady ke dni zániku užívacího práva odstranit.

Za provozovatele veřejného pohřebiště:

Martin Dvořák, starosta obce

Toto oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na veřejně přístupném místě na veřejném pohřebišti:
dne 1.11.2018
Toto oznámení bude vyvěšeno na veřejném přístupném místě na veřejném pohřebišti po celé
období, po které platí výzva k uzavření nájemní smlouvy, tj. po období od 1.11.2018 do 1.11.2019.

