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PRAVIDLA
pro nakládání s opušt ným hrobovým za ízením
l. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tato pravidla pro nakládání s opušt ným hrobovým za ízením (dále jen „Pravidla“)
upravují vztah orgán statutárního m sta Olomouce k p ísp vkové organizaci H bitovy
m sta Olomouce a postup p i nakládání s opušt nými hrobovými za ízeními.

(2)

P ísp vková organizace H bitovy m sta Olomouce (dále jen „p ísp vková organizace“)
byla z ízena usnesením Zastupitelstva m sta Olomouce ze dne 15. 12. 1992.

(3)

P ísp vková organizace byla z ízena za ú elem správy, provozu, údržby a oprav h bitov
na území statutárního m sta Olomouce. V souladu s ú elem z ízení mj. pronajímá
hrobová místa a ádn vede jejich evidenci a po izuje, vydává a prodává v ci.

(4)

Z izovatelské funkce ve vztahu k p ísp vkové organizaci vykonává rada m sta.

(5)

Pokud se v textu dále uvádí:
a)
„m sto”, jedná se o statutární m sto Olomouc,
b)
„zastupitelstvo”, jedná se o Zastupitelstvo m sta Olomouce,
c)
„rada”, jedná se o Radu m sta Olomouce,
d)
„magistrát m sta“, jedná se o Magistrát statutárního m sta Olomouce,
e)
„hrobové za ízení“, jedná se zejména o hrobku, pomník, náhrobek, trvalé ozdoby
hrobu apod.,
f)
„hrobka“, jedná se o nemovité hrobové za ízení, které je pevn spojeno se zemí,
g)
„provozovatel poh ebišt “, jedná se o p ísp vkovou organizaci H bitovy m sta
Olomouce,
h)
„nájemce“, jedná se o fyzickou osobu nebo právnickou osobu. Za nájemce se pro
ú ely t chto pravidel považuje také nájemce, který nep evzal hrobové za ízení po
skon ení doby nájmu.

(6)

Nakládání s opušt ným hrobovým místem se ídí zákonem . 256/2001 Sb.,
o poh ebnictví a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
„zákon o poh ebnictví“), a zákonem . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis .

(7)

Ustanovení § 25 zákona o poh ebnictví upravuje podmínky užívání hrobového místa,
které m že být užíváno pouze na základ písemné smlouvy o nájmu hrobového místa
(dále jen „smlouva o nájmu“) uzav ené mezi provozovatelem poh ebišt jako
pronajímatelem a nájemcem.
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l. 2
Skon ení smlouvy o nájmu
(1)

Smlouva o nájmu m že skon it mj.:
a)
uplynutím doby nájmu,
b)
odstoupením od smlouvy o nájmu ze strany pronajímatele nebo nájemce.

(2)

Provozovatel poh ebišt p ed uplynutím doby nájmu je povinen:
a)
nejmén 90 dn p ed skon ením sjednané doby nájmu písemn upozornit nájemce
na skon ení sjednané doby nebo
b)
v p ípad , že není znám trvalý pobyt (sídlo) nájemce, nejmén 60 dn p ed
skon ením sjednané doby nájmu upozornit nájemce na tuto skute nost na ve ejném
poh ebišti zp sobem v míst obvyklým.

(3)

Upozorn ní podle odst. 2 písm. a) tohoto lánku zašle provozovatel poh ebišt nájemci
doporu en .

(4)

Upozorn ní podle odst. 2 písm. b) tohoto lánku vyv sí provozovatel poh ebišt
na p íslušném poh ebišti po dobu 90 dn a na oznámení vyzna í datum vyv šení
a sejmutí. Upozorn ní zve ejní provozovatel poh ebišt také na svých webových
stránkách.

(5)

Provozovatel poh ebišt m že odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy
o nájmu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné
nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 m síc ode dne, kdy ho k tomu
provozovatel písemn vyzval.

l. 3
Nabytí hrobového za ízení do vlastnictví m sta
(1)

Pokud nájemce nepodá p ed skon ením nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu
a do jednoho m síce po skon ení doby nájmu nep evezme hrobové za ízení, zašle
provozovatel poh ebišt nájemci doporu en upozorn ní v souladu s § 20 písm. g) bod 4
zákona o poh ebnictví, aby si hrobová za ízení p evzal. Sou ástí upozorn ní musí být
pou ení, že pokud tak nájemce neu iní do jednoho roku ode dne doru ení tohoto
upozorn ní, bude nakládáno s hrobovým za ízením jako s v cí opušt nou. Pokud nelze
upozorn ní nájemci doru it podle tohoto odstavce, má se za to, že je doru eno dnem
vyv šení upozorn ní podle odstavce 2 tohoto lánku.

(2)

Provozovatel poh ebišt vyv sí upozorn ní podle odst. 1 tohoto lánku také na
p íslušném poh ebišti zp sobem v míst obvyklým po dobu jednoho roku a vyzna í se na
n m datum vyv šení a sejmutí. Upozorn ní zve ejní provozovatel poh ebišt po dobu
jednoho roku také na svých webových stránkách.
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(3)

Provozovatel poh ebišt ponechá hrobové za ízení na hrobovém míst a po dobu jednoho
roku ode dne doru ení upozorn ní podle odst. 1 tohoto lánku bude spravovat hrobové
za ízení nájemce tak, aby se p edešlo vzniku škody na majetku m sta a ostatních osob a
na zdraví osob pohybujících se na poh ebišti. Pokud si nájemce v této lh t p evezme
hrobové za ízení, je provozovatel poh ebišt oprávn n po n m požadovat úhradu ú eln
vynaložených náklad na správu hrobového za ízení.

(4)

Pokud nájemce nep evezme hrobové za ízení ve lh t jednoho roku ode dne doru ení
upozorn ní podle odst. 1 tohoto lánku, p ipadá toto hrobové za ízení do majetku m sta.
O této skute nosti provede provozovatel poh ebišt záznam do evidence související
s provozováním poh ebišt .

(5)

Provozovatel poh ebišt vyhotoví seznam v cí, které tvo í hrobové za ízení, a na základ
pr zkumu obvyklých cen t chto hrobových za ízení u subjekt poskytujících kamenické
služby stanoví cenu t chto hrobových za ízení. U hrobky nechá provozovatel poh ebišt
provést ocen ní soudním znalcem.

(6)

Provozovatel poh ebišt písemn oznámí odboru majetkoprávnímu magistrátu m sta,
že nájemce hrobového místa po uplynutí jednoho roku ode dne doru ení upozorn ní
podle odst. 1 tohoto lánku hrobové za ízení nep evzal. Sou ástí tohoto oznámení je:
a)
jméno, p íjmení a adresa, p íp. název a sídlo, posledního nájemce hrobového místa,
b)
datum skon ení doby nájmu,
c)
fotodokumentace hrobového za ízení,
d)
eviden ní íslo hrobového místa, na kterém je hrobové za ízení umíst no,
e)
informace, zda je hrobové za ízení p edm tem památkové pé e,
f)
stanovená cena hrobového za ízení podle odst. 5 tohoto lánku, p íp. kopie
znaleckého posudku o cen hrobky.

(7)

Provozovatel poh ebišt zašle odboru majetkoprávnímu magistrátu m sta oznámení
podle odstavce 6 tohoto lánku jedenkrát ro n , nejpozd ji však do 31. 5. kalendá ního
roku.

(8)

Odbor majetkoprávní magistrátu m sta zaeviduje na základ oznámení provozovatele
poh ebišt hrobová za ízení do majetku m sta a odbor ekonomický magistrátu m sta
zajistí na základ podn tu odboru majetkoprávního magistrátu m sta p evedení
hrobového za ízení do správy provozovatele poh ebišt v souladu se z izovací listinou
provozovatele poh ebišt .

(9)

O sv ení hrobových za ízení do správy provozovatele poh ebišt
zastupitelstvo zm nou z izovací listiny.

rozhoduje

l. 4
Záv re ná ustanovení
Tato pravidla byla schválena usnesením rady . 24 ze dne 17. 7. 2007 a nabývají ú innosti dnem
jejich schválení.
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