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VÝZVA UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST
Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě
smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu. Provozovatel pohřebiště má dle
§ 25 odstavec 8 povinnost upozornit na blížící se konec nájmu nájemce minimálně 90 dnů předem. U níže uvedených nájemců se
nám takové vrátilo s informací, že adresát se na uvedené adrese nenachází, zemřel a podobně.
Podle téhož ustanovení zákona proto provozovatel uveřejňuje informaci o blížícím se konci nájmu v místě na pohřebišti
obvyklém a vyzývá níže oslovené nájemce, případně jejich osoby blízké k podání zprávy, zda mají zájem nadále hrobové
místo užívat, případně podat jiné informace o nájemci.
Pokud ano, je nutno uzavřít novou nájemní smlouvu a to do 31.12.2019.
Jedná se o hrobová místa s dosavadními nájemci:

Číslo hrobu
1/157
1/213
1/318
13/15
3/107+108
4/29A
5/2
5/94B
6/7D
6/86
7/94+95
UO 12/38
UO 1B/3
UO 2B/22
UO 2B/4

Nájemce
J.W.
J.V.
P.Š.
Z.K.
J.V.
B.G.
L.C.
V.O.
K.K.
M.S.
R.R.
O.O.
F.V.
H.P.
H.Š.

Zemřelý nebo text na hrobě
rodina Solnařova, Lopata František
Verner Karel, Werner Emilie
Šipoš Štefan, Walentová Růžena, Šipošová Hannelora
rodina Klepačkova, František
rodina Vobrubova a Panských
Grunt Josef, Marta
Cordevová Marta
Kühnel Heinrich, Anna, Mazanek Anna, Patsch Agnes
rodina Kindlova, Jana?, Eduard
Sivák Jan, Marie
Miškovičová Anna, Kerul Elemír
Oravec Jan
Váňová Pravoslava
Pokorná
Horálek Jaroslav, Horálková Gertrůda

Provozovatel pohřebiště současně nájemcům uvedených hrobových míst sděluje, že pokud nebude smlouva uzavřena do výše
uvedeného termínu, pak právo nájmu hrobového místa zaniká a může být pronajato jinému zájemci. Ke stejnému datu zániku
práva nájmu místa má vlastník hrobového zařízení – nájemce místa toto vyklidit od hrobového zařízení včetně uren. Pokud
nájemci případně, vlastníci hrobových zařízení i jejich právní nástupci přesto po skončení nájmu (k uvedenému termínu) hrobová
zařízení včetně urny neodstraní, bude provozovatel pohřebiště postupovat podle § 20, písm. g) bodů zákona č. 256/2001 Sb.
V případě potřeby Vám rádi podrobnosti vysvětlíme osobně či telefonicky na čísle 417 820 273 nebo email: hrbitov@mtsbilina.cz.
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