
Ceník 

pro veřejná pohřebiště města Krásná Lípa 

 

1. Nájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených 
Výše ceny za pronájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených stanoví provozovatel 
pohřebiště na jedno pronajaté hrobové místo bez rozdílu velikosti plochy hrobového místa.  

 

 propůjčení místa pro hroby    50,- Kč/rok 
(z toho nájem 15,- Kč/rok, služby 35,- Kč/rok) 

 

 propůjčení místa pro dvouhroby              100,- Kč/rok 
(z toho nájem 30,- Kč/rok, služby 70,- Kč/rok) 

 

 propůjčení místa v urnovém háji                 50,- Kč/rok 
(z toho nájem 15,- Kč/rok, služby 35,- Kč/rok) 

 

 propůjčení místa v zahrádce                      150,- Kč/rok 
(z toho  nájem 60,- Kč/rok, služby 90,- Kč/rok) 

 

 vsypová loučka                          350,- Kč 

Jedná se o jednorázový poplatek za místo vsypu. Zahrnuje i pravidelnou údržbu loučky 

správcem pohřebiště. Místo trvá do doby trvání loučky. 
 

 

2.    Náhrada výdajů za ostatní služby:   

 Hřbitovní kaple 

- propůjčení smuteční obřadní síně pro občany města Krásná Lípa           zdarma                                                                                                      

- propůjčení smuteční obřadní síně pro ostatní                                          500,- Kč 
 

 Prozatimní úschova urny 

- do 6ti měsíců         30,- Kč 

- po 6ti měsících – za každý započatý měsíc          30,- Kč 

 

 Výkopové práce související s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním lidských 

pozůstatků a provádění činností spočívající v uložení nebo vyjmutí urny zajišťuje dle Smlouvy 

o dílo č. 2022/11/19-100 pan Jiří Zerzánek, se sídlem Horní Poustevna 129, 407 82 Dolní 

Poustevna, IČ 70572577 dle stanovených cen: 

- kopání hrobu bez ohledu na roční období ……………………………. 8 000,- Kč 

- kopání dětského hrobu (do věku 10 let) ……………………………… 6 500,- Kč 



 

- kopání prohloubeného hrobu ………………………………………….. 9 000,- Kč 

- kopání hrobu při extrémních podmínkách (v blízkosti nadměrně vzrostlých stromů, v mrazu), 

a to bez ohledu na roční období ………………………………………… 9 000,- Kč 

- exhumace hrobu po ukončení tlecí doby zahrnující vykopání a vyjmutí ostatků, zpětné 

zaházení a úprava terénu po ukončení tlecí doby ……………………. 8 000,- Kč 

- rozebírání pomníku (jednohrob) ………………………………………. 1 000,- Kč 

- rozebírání pomníku (dvojhrob) ………………………………………… 2 000,- Kč 

- uložení nebo vyjmutí urny ……….. ……………………………………    500,- Kč 

 

Platbu za výše uvedené práce související s pohřbením se hradí v hotovosti přímo zhotoviteli 

díla. 

 

 zapůjčení smutečního sukna 300,- Kč     
 

 

3. Způsob platby: 

a) Nájem se platí na dobu min. 5 let . 
 

b) Při nájmu hrobového místa na dobu jinou než 5 let se cena nájmu i služeb souvisejících 

stanoví poměrnou částkou. 

 

c) Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být kratší, než doba tlecí 

stanovená řádem veřejného pohřebiště. 

 

d) Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu další rakev 

s lidskými pozůstatky, musí se nájem a služby spojené k hrobovému místu sjednat do 

konce tlecího období nově pohřbívaných lidských pozůstatků. 

 

 

 

Tento ceník ruší ceník schválený dne 16.12.2019 usnesením RM 23-21/2019. 

Tento ceník byl schválen dne 11.04. a 13.04.2022 usnesením RM č. 64 – 22/2022 a nabývá 

účinnosti dne 01.05.2022. 

        

 

 

 

 

 


