
Provozování veřejných pohřebišť 
 

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou 

obcí. Tato činnost zahrnuje výkopové práce související s pohřbením a exhumací, 

pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů nebo hrobek, 

provádění exhumací, ukládání zpopelněných lidských pozůstatků, správu 

a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně, pronájem 

hrobových míst a vedení související evidence. 

 

 

Provozovatelem pohřebišť ve Starém Bohumíně, v Novém Bohumíně, 

ve Sřečoni, Vrbici a v Záblatí je Městský úřad Bohumín.  

 

Výše uvedené služby zajišťuje prostřednictvím jiných fyzických osob. 

 

Údržba veřejných pohřebišť: 
 

Starý Bohumín – pohřební služba Iveta Balarinová 

Nový Bohumín – firma Talpa 

Skřečoň – firma Zupaz 

Vrbice – firma Talpa 

Záblatí – firma Zupaz 

 

Správa veřejných pohřebišť 
 
Správa všech pěti bohumínských hřbitovů spadá do kompetence naší firmy. 

Tato činnost zahrnuje zejména vedení evidence hrobů, vybírání poplatků 

za pronájem hrobových míst, vystavování nových nájemních smluv, rušení 

hrobových míst a vznik nových hrobových míst, ukládání lidských ostatků 

a pozůstatků, provádění exhumací, výkopových prací, apod. 

 

Platba za pronájem hrobového místa 
  

Cena za pronájem hrobového místa činí 68 Kč za m2 na dobu jednoho roku. 

Tyto ceny jsou platné od 1. 4. 2015. 

 

Hrobová místa se zpravidla platí na dobu 10 let. Po dohodě je možné tento 

interval prodloužit či zkrátit. 

 



Při pohřbívání lidských ostatků do hrobu je nutné zaplatit pronájem hrobového 

místa na tlecí dobu tj. na 15 let na pohřebištích provozovaných MÚ Bohumín 

(tlecí doba se může na jiných pohřebištích lišit). Na stejném místě je možné 

uložit další tělo znovu až po uplynutí této lhůty. 

 
 

Práva a povinnosti nájemců hrobových míst 
 

 

Povinnosti nájemce 

 

A) Nájemce se zavazuje: 

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s Řádem pohřebiště platným pro město 

Bohumín, před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště 

a řídit se při provádění prací jeho pokyny 

2. Dodržet stanovené rozměry při zhotovení hrobového příslušenství u nového 

hrobového místa: 

- urnový hrob 1 m x 1 m 

- jednohrob 1,1 m x 2,4 m, dvojhrob 2,3 m x 2,4 m, trojhrob 3,3 m x 2,4 m 

- jednohrobka 1,2 m x 2,4 m, dvojhrobka 2,4 m x 2,4 m, trojhrobka 3,6 m x 2,4 

m. 

Rozměry jsou pro nájemce závazné! 

3. V případě dalšího pohřbu lidských pozůstatků uzavřít na propůjčené hrobové 

místo novou smlouvu nebo doplnění k této smlouvě. 

B) Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat 

takto: 

1. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení 

v následujícím rozsahu a následujícím způsobem: 

  a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací 

plochy hrobového místa. 

 b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem 

narušujícím  estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového 

místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil 

užívání hrobových míst  ostatních nájemců a dalších osob. 

 c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých 

svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. 

 d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho 

stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak 

nájemce neučiní, je pronajímatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady 

a riziko nájemce hrobového místa. 

2. Lavičky instalovat pouze se souhlasem pronajímatele a udržovat je v řádném 

stavu. 



3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, se smí 

zasahovat pouze se souhlasem pronajímatele, který může ve svém souhlasu 

stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. 

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového 

místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo 

podle § 25 odst. 9 zákona. 

5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení 

evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona. 

 

 

Podmínky a práva užívání hrobového místa 

 

1. Právo nájmu přísluší tomu, komu bylo místo propůjčeno k prvnímu pohřbení. 

V případě úmrtí nájemce předchází právo k pohřbívacímu místu na jeho 

zákonného dědice. Převést nebo rozšířit nájemní právo na jinou osobu lze jen se 

souhlasem správy pohřebiště. 

2. Každý, kdo předloží potvrzení o zaplacení nájmu hrobového místa, se 

považuje za osobu oprávněnou místem disponovat nebo prodloužit právo 

k němu zaplacením úhrady za nájem na další období. Jeho opatření a platby se 

pokládají za úkony prováděné nájemcem. Důsledky zneužití, ztráty, odcizení 

nebo půjčení tohoto potvrzení postihuje nájemce, pokud tyto okolnosti neohlásí, 

správě pohřebiště. Neučiní-li tak, nemá nájemce právo uplatňovat vůči správě 

pohřebiště žádné nároky. To se týká např. těch případů, bylo-li na žádost toho, 

kdo potvrzení předložil, provedeno pohřbení nebo případně jiná dispozice 

s místem. 
 


