
Obec Hudlice 

Nařízení číslo 1/2013  ze dne 3. 10. 2013 
 

 

Nařízení obce Hudlice č. 1/2013 ze dne 3.10.2013, kterým se stanoví maximální ceny za pronájem 

hrobového místa a maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a 

užíváním hrobového místa. 

 

 

Rada obce Hudlice se na svém zasedání dne 3.10.2013 usnesením č.04 -11/2013/RO usnesla vydat na 

základě ust. § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, 

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výměrem Ministerstva financí č.01/20123 ze dne 

28.11.2011, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 a 102 odst. 2 

písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

 

 

Článek 1 

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny za 

hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na veřejném 

pohřebišti v obci Hudlice na pozemku pč. 2297 v kat. území Hudlice. 

 

 

Článek 2 

Hřbitovnímu službami poskytovanými v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa se 

rozumí zajištění přístupnosti pronajatých hrobových míst, údržba a úklid komunikací na hřbitově, 

údržba a úklid zeleně a společných ploch na hřbitově včetně dostupnosti funkčních výtoků vody a 

provozu hygienického zařízení v prostoru hřbitova, opravy a údržba dalších zařízení hřbitova, včetně 

oplocení. Součástí těchto služeb je dohled nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště návštěvníky a 

zabezpečení hřbitova mimo stanovenou návštěvní dobu. 

 

 

Článek 3 

Maximální ceny za nájem hrobových míst a maximální ceny za služby hřbitovní poskytované 

v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa 

  

  za pronájem Kč/rok za služby Kč/rok 

hrobové místo (jednohrob)    6,- 34,- 

dvojhrob    8,- 42,- 

hrobka 10,- 50,- 

 

Maximální cenou dle tohoto nařízení se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštních 

právních předpisů. 

 

 

Článek  4 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem: 3. 10. 2013 

 

 

 

Pavel Hubený        Rudolf Hrkal 

  starosta         místostarosta 

 

 


