OBECNÍ ÚŘAD TISMICE
Tismice 136, Český Brod 282 01;  321 622429; obec@tismice.cz
mob.: 605 488 049, ID DS: geba 765
____________________________________________________________
Žádost *) o ukončení (převod) smlouvy o nájmu hrobového místa na
veřejném pohřebišti v Tismicích
Záznam podatelny – vyplňuje úřad:
Úřední osoba – zpracovatel: ______________________________
Spisová značka: _______________
Číslo jednací: _________________
Žádost podána dne: ____________
Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _____
Počet listů: ___________________
Počet listů příloh: ______________

Já níže podepsaný:
Jméno: _____________________________ Příjmení: _______________________________
Rodné číslo:_________________________________________________________________
Kontakt (tel., e-mail):_________________________________________________________
Adresa trvalého pobytu:
___________________________________________________________________________
Adresa pro doručování:
__________________________________________________________________________,
jako nájemce dále uvedeného hrobového místa, a to na základě Smlouvy o nájmu hrobového
místa na veřejném pohřebišti v Tismicích č. ………….. ze dne ……..….., žádám o ukončení
(převod) nájmu hrobového místa (hrob/hrobka/urnový hrob) č. …… na veřejném pohřebišti
v Tismicích z důvodu ...……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. .
 UKONČENÍ smlouvy o nájmu hrobového místa ke dni:……………………………..
o Hrobové zařízení (pomník, rámy, krycí desky atd.), umístěné na uvedeném hrobovém
místě odstraním z hrobového místa ke dni ukončení nájmu hrobového místa.
o Odstranění hrobového zařízení bude provádět (firma, svépomocí):
………………………………………………………………………………………….
o Odpady na vlastní náklady zlikviduji způsobem:
…………………………….………………………………………………………......

o Likvidační práce budou probíhat v termínu:
…………………………………………………………………………………………
o Po odstranění hrobového zařízení tuto skutečnost oznámím provozovateli pohřebiště,
předložím doklad o likvidaci odpadů a seznámím jej osobně s konečným stavem
hrobového místa a okolí.
o Zpopelněné lidské ostatky v urnách budou přemístěny (kam), popř. je požaduji na mé
náklady přemístit do „obecní hrobky“……………………………………..…………
o Nezpopelněné lidské ostatky
- požaduji ponechat v hrobu (přípustné pouze u kopaných hrobů; nikoliv
u hrobek)
- budou mnou zvolenou pohřební službou na mé náklady převezeny do jiného
hrobu na hřbitov v …………………………….………..podle příslušných
předpisů.

o
o
o
o

PŘEVOD smlouvy o nájmu hrobového místa na:
Jméno a příjmení
RČ
Adresa
Kontakt
Nový nájemce se musí osobně dostavit na OÚ Tismice k podpisu nové smlouvy.

V Tismicích dne ______________

Podpis žadatele _______________

Vyjádření provozovatele (obec Tismice):
S ukončením nájemní smlouvy

ne- souhlasíme

S provedením odstranění hrobového místa

ne-souhlasíme

S převodem smlouvy na nového nájemce

ne-souhlasíme

Dne:
Vyhotovil: (jméno a podpis)

*) Žádost se podává ve dvou vyhotoveních

