Výzva majitelům hrobových zařízení
Z evidence o hrobových místech a jejich uživatelích, kterou má provozovatel zdejšího pohřebiště
k dispozici vyplývá, že na těchto hrobových místech se nachází hrobová zařízení (rámy se základy,
krytí, podstavce, pomníky a podobně), která nebyla vlastníky odstraněna na veřejném pohřebišti.
Z právního hlediska tak jde o nedovolené užívání místa. Podle zákona je nutno místa od hrobových
zařízení v osobním vlastnictví vyklidit. Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění, v § 25
odst.9, stanoví, že pokud nájemce po skončení nájmu neodstraní hrobová zařízení včetně uren,
postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bodů 4 a 5 obdobně. Z uvedených ustanovení
pak provozovateli pohřebiště vyplývá povinnost informovat vlastníka náhrobku a ostatního
hrobového zařízení, že pokud se o věci do jednoho roku nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcí
opuštěnou.
Jelikož toto oznámení nebylo možno vlastníkům doručit, zveřejňuje se ke splnění povinnosti
stanovených zákonem provozovateli pohřebiště tato výzva přihlášení se k hrobovému zařízení na
výše uvedené hrobové místo včetně uren.
Provozovatel pohřebiště v souladu s ustanovením § 20 písm g) zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví
v platném znění tímto upozorňuje uživatele hrobových míst a vlastníky hrobových zařízení a jejich
právní nástupce, že pokud se k hrobovému zařízení nepřihlásí do jednoho roku od zveřejnění této
výzvy, bude s hrobovým zařízením naloženo jako s věcí opuštěnou.
V případě získání informací – pověřená osoba Olga Musilová, Obecní úřad Žleby, Zámecké nám.67,
telefonicky na čísle 327398711
Ve Žlebech dne 28.01.2019

Neproplacená hrobová místa Žleby – Urnový háj:
Číslo

605
607
610
613
615
620
633
644
648
658
662
678
680

Datum ukončení pronájmu

-

Stručný popis hrobového místa

rodina Buchlova
rodina Fialova
rodina Potměšilova
Růžena Petříčková a Vl.Srp
rodina Hyhlánova
rodina Řeřichova
rodina Kunáškova
rodina Horákova
Jan Rokos,Marta Rokosová,Jan Rokos
rodina Novákova
rodina Pazderkova a Husova
rodina Dvořáčkova a Dobrých
Fr.Janeček,M.Janečková,B.Bucek,B.Bucková

