
 

 

Ceník ve řejného poh řebišt ě v obci Lipina 

Cena nájmu hrobových/urnových míst na veřejném pohřebišti Lipina se skládá ze dvou částí, 
a to nájemného, které je stanoveno cenovým věstníkem Ministerstva Financí ČR a cenou za 
služby s nájmem spojené, která zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zák. 
256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění nutné k zajištění řádného provozu pohřebiště, 
jako je sečení trávy, údržba zeleně a udržování cest. Smlouva o nájmu hrobového/urnového 
místa je uzavírána dle § 25 zák. 256/2001 Sb. na minimální dobu 12 let (tlecí doba) a 
maximální dobu 20 let. 
Dle platného výměru Ministerstva financí č. 01/2010 ze dne 8. 12. 2009 činí roční nájemné 
za nájem pozemků nesloužících k podnikání v obci s počtem do 1 000 obyvatel 5,- Kč za m2 
ročně. 

1. Dvojhrob 
Roční nájemné pro hrobové místo činí                                           5,- Kč za m2 ročně 
Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa 15,- Kč za m2 ročně 
Celkové roční nájemné dvojhrobu činí 20,-  Kč za m2 ročně 
Celkové nájemné dvojhrobu na 12 let činí           240,- Kč za m2  
Betonové ohraničení hrobu   1 500,-  Kč 
Náhrobek                                                                                  dle grafické přílohy             
Jednohrobka - stávající výbava hrobky včetně poklopu   15 000,- Kč 
Dvojhrobka - stávající výbava hrobky včetně poklopu   20 000,- Kč 
 
2. Jednohrob 
    nově vybudované jednohrobové místo bez ohraničení rozměru 1 x 2 m 

Roční nájemné pro hrobové místo činí                                           5,- Kč za m2 ročně 
Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa 50,- Kč za m2 ročně 
Celkové roční nájemné jednohrobu rozměru 2 m2 

činí  55,- Kč za m2 ročně 
Celkové nájemné jednohrobu rozměru 2 m2 na 12 let činí             1 320,- Kć  
  
3. Urnové místo 
    nově vybudované urnové místo bez ohraničení rozměru 0,9 x 1, 00 m 

Roční nájemné pro urnové místo činí                                              5,- Kč za m2 ročně 
Cena za služby spojené s nájmem urnového místa  80,- Kč za m2 ročně 
Celkové roční nájemné urnového místa  rozměru 0, 9 m2 činí  85,- Kč za m2 ročně 
Celkové nájemné urnového místa rozměru 0, 9  m2 na 12 let činí         1 020,- Kć  
 

Ceník veřejného pohřebiště obce Lipina byl schválen zastupitelstvem obce 07. 12. 2012 

Lipina 10. 12. 2012 Tomáš Pudl 
    starosta 


