
Číslo formuláře: FO/ 11 
 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

 

Obnova užívacího práva k hrobovému místu / urnové skřínce  
na veřejném pohřebišti 

 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 

Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 
Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 

I. Nájemce: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: __________________________________ Státní příslušnost: ______________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

Č. účtu: __________________________________ Bankovní spojení: ______________________ 

 
II. Hrobové místo / urnová skříňka: 
Hrob č.: ________________________________ Urnová skříňka č.: ________________________________ 

Na dobu: ________________________________ Platnost od: ________________________________ 

 

Nájemné za hrob / za urnovou skříňku: __________________Kč 

Služby: ___________________________________________ Kč 

Celkem: ___________________________________________ Kč 

 
Poplatek za pronájem: hrobového místa 15 Kč za jeden metr čtvereční a rok / urnové skříňky 40 Kč a rok.  
Poplatek za služby spojené s provozem hřbitova činí: za hrob 60Kč za rok / za urnovou skříňku 20 Kč za rok.  
 
Celkovou cenu za užívání je možné uhradit: 
- v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice, 
- převodem na účet města Sezemice č. 19-1205462369/0800, VS je číslo hrobu / urnové skříňky, 
- poštovní poukázkou typu A na účet č. 19-1205462369/0800, VS je číslo hrobu / urnové skříňky.  
Podpisem této žádosti beru na vědomí hřbitovní řád. 
 
 
V Sezemicích dne _________________________ 

 

 

Podpis nájemce: _________________________ Vedoucí finančního odboru: _________________________ 
 
*nepovinný údaj 
** pokud je rozdílná od trvalého pobytu 

 
Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 

https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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