
KONTAKT: Správa hřbitova - Město Ledeč nad Sázavou , Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou, 

1. patro, dveře č. 113, tel.č. 569 729 511,  e-mail: hrbitovy@ledecns.cz 

 

 

 

Ceník pro veřejná pohřebiště Nový hřbitov a Starý hřbitov  

v Ledči nad Sázavou od 1. 5. 2019 
  
Rada města Ledeč nad Sázavou vydává ceník nájmu a služeb spojených s užívání hrobového místa 

na místních pohřebištích Starý hřbitov (parc. č. 307 v k. ú. Ledeč nad Sázavou) a Nový hřbitov 

(parc. č 1678/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou) v Ledči nad Sázavou schválen Radou města Ledeč nad 

Sázavou usn. č. 114/2019/08/RM ze dne 8. 4. 2019 s účinností od 1. 5. 2019 

 
 

Čl. 1 
Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje tyto ceny nájemného a služeb spojených s nájmem 

hrobového místa  pro veřejná pohřebiště Nový hřbitov a Starý hřbitov v Ledči nad Sázavou 

  

  

 
Platby za nájem a služby spojené s užíváním hrobového místa, platby za urnové schránky v 

kolumbáriu, vsypovou a rozptylovou loučku nepodléhají DPH. 

       

 

Čl. 2 
1. Cena nájmu zahrnuje náklady související s administrativním zajištěním pronájmu daného 

hrobového místa jako je sjednání nájemní smlouvy, vedení evidence hrobových míst, plateb a 

upomínek, styk s veřejností týkající se volných hrobových míst. 

2. Ceny nájmů jsou v souladu s cenovým věštníkem – výměr MF č. 14/2018 ze dne 30. 11. 2018. 

3. Cena prací a služeb s nájmem spojených zahrnuje náklady na vodné, zajištění přístupu 

k hrobovému místu, úklid veřejných prostranství, výměnu výsadeb, úklid spadaného listí, sekání 

trávy, stříhání dřevin, údržbu cest, zimní prohrnování sněhu, opravy laviček atd. 

4. Propůjčení hrobového místa se provádí na dobu 10 let. Prodloužení užívacího práva rovněž na 

dobu 10 let. Při ukládání rakve do hrobu (hrobky) je platba na tlecí dobu, viz. Řád veřejného 

pohřebiště. 

 

 

Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo 

vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren. Výměra míst se zaokrouhluje na 0,1 m2 (do 0,049 

dolů, od 0,05 nahoru). Do plochy nájmu se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které 

slouží i pro ostatní veřejnost.  

 

Typ hrobového 

místa 

Cena 

nájmu 
hrobového 

místa 

Kč/m2/rok 

Cena za služby 

spojené s 

užívání 

hrobového 

místa 

Kč/1 rok 

jednohrob       5,00 90,00 

dvojhrob          5,00 190,00 

trojhrob           5,00 210,00 

hrobka              5,00 200,00 

dětský hrob     5,00 40,00 

urnový hrob    5,00 40,00 

epitafní deska  5,00 20,00 

Urnové schránky, vsypy a 

rozptyly 
Cena Kč  

kolumbárium : 
 

 - pronájem na 1. rok 100,00 

  - pronájem za každý další  

    i započatý rok 
500,00 

vsypová loučka- 

jednorázová platba za 1 

urnu 
200,00 

rozptylová loučka - 

jednorázová platba za 1 

urnu 
200,00 


