Nařízení obce Lázně Toušeň č. 1/2001
o stanovení maximálních cen za pronájem hřbitovního místa
Rada obce Lázně Toušeň na svém jednání dne 17.12.2001 se usnesla vydat na základě §4a
odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve
znění pozdějších předpisů a výměru Ministerstva financí č. 01/2001, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto nařízení obce o
úhradě poplatků za užívání místa na hřbitově v obci Lázně Toušeň.
Článek 1
Obec Lázně Toušeň (dále je správce hřbitova) vybírá poplatek za propůjčení místa (nájemné)
na hřbitově.
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každé pohřební místo a jeho propůjčení nebo obnova užívacího (nájemního)
práva na hrobku, hrob nebo urnu. Od poplatku jsou osvobozeny hroby podléhající zvláštnímu
režimu.
Článek 3
Výše poplatků
Poplatek je stanoven na deset let za každé místo pro hrobku, hrob nebo urnu, bez ohledu na
věk pohřbené osoby a počet osob v místě uložených. Poplatek se zvyšuje úměrně s velikostí
pohřebního místa. Dále je stanoven poplatek za uložení urny nebo rakve a zavedení do
evidence.
sklípek na urnu
hrob
dvojhrob (hrobka)
oznámení o uložení urny nebo rakve a zavedení do evidence

350,- Kč na 10 let
600,- Kč na 10 let
900,- Kč na 10 let
50,- Kč na 10 let

Článek 4
Způsob úhrady
Úhradu platí uživatel (nájemce) pohřebního místa předem pro sjednanou dobu užívání,
uživatel je povinen si sjednanou dobu užívání sám kontrolovat a včas kontaktovat obecní úřad
a poplatek na další období zaplatit v hotovosti na OÚ Lázně Toušeň poštovní poukázkou nebo
převodním příkazem. Nebude-li úhrada zaplacena nejpozději 6 měsíců od výzvy, ztrácí
uživatel (nájemce) právo na užívání na pohřbívacím místě a správce postupuje v souladu s
příslušným článkem Řádu hřbitova.
Článek 5
Zveřejňování
Přehled o volných a nevyplacených pohřební místech bude k nahlédnutí na obecním úřadě v
Lázních Toušeni a na hřbitově v Lázních Toušeni.

Článek 6
Zrušující ustanovení
Zastupitelstvo obce ruší k datu účinnosti tohoto nařízení obce svým usnesením č. 5 obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2001.

Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 4.1.2002.

Jiří Mysliveček
místostarosta
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starostka
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