
Oznámení o neexistenci nájmu 
hrobového místa                                

a výzva k uzavření nájemní smlouvy 
  

 Dle ustanovení § 25 zákona č. 256/2001 Sb.,                
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, lze hrobové místo 
užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa. 
 Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele 
hrobových míst uvedených v seznamu hrobových míst, který 
je nedílnou součástí tohoto oznámení (dále jen „předmětná 
hrobová místa“), že k těmto hrobovým místům není uzavřena 
příslušná smlouva o nájmu hrobového místa. 
 S ohledem na výše uvedené tímto provozovatel 
pohřebiště vyzývá dosavadní uživatele předmětných 
hrobových míst, aby s provozovatelem pohřebiště nejpozději 
do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na 
veřejném pohřebišti uzavřeli smlouvu o nájmu příslušného 
hrobového místa. 

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 obrátit na provozovatele pohřebiště 
prostřednictvím následujících kontaktních údajů:                
tel.: 519 339 203, e-mail: obec@tvrdonice.cz . 

 
Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele 

předmětných hrobových míst, že pokud nebude smlouva o 
nájmu hrobového místa uzavřena do jednoho roku od níže 
uvedeného dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném 
pohřebišti, tzn. do dne 22.10.2015, jejich dosavadní užívací 
právo k hrobovému místu marným uplynutím této doby 
zanikne.  

Dále provozovatel pohřebiště dosavadní uživatele 
hrobových míst upozorňuje, že zanikne-li užívací právo 
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k hrobovému místu, vznikne dosavadnímu uživateli povinnost 
veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětném hrobovém 
místě na své náklady ke dni zániku užívacího práva odstranit. 
 
          

Hroby bez uzavřené nájemní smlouvy 
 

číslo hrobu:   uloženi: 
45  Terezie,Josef,Josef a Cyril Bartošíkovi 
150  František, Alžběta a Josef Láníčkovi 
154  Marie a Josef Miklicovi 
160  Josef a Alžběta Trčkovi 
173  Alois a Anděla Rampáčkovi 
191  Marie, Josef a Josef Kaňovi 
208  Marie a Josef Ořeští 
239  Gallik (bez náhrobku) 
272  Hasil (bez náhrobku) 
   
   
   
   

 
       
  
 
 
Toto oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na obvyklém veřejně přístupném místě na veřejném 
pohřebišti dne: 23. 10. 2014 
Toto oznámení bude vyvěšeno na veřejném pohřebišti po celé období, po které platí výzva 
k uzavření nájemní smlouvy, tzn. po období od  23. 10. 2014    do  22. 10. 2014. 
V uvedeném období bude toto oznámení zveřejněno rovněž na internetových stránkách 
provozovatele pohřebiště, kterým je obec Tvrdonice (www.tvrdonice.cz). 
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