
Žadatel: ………………………………………….…….…..……………., nar.: …………………..……………….…………… 

Trv.bydliště:. …………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Tel. spojení: ……………………………………, e-mail (ID dat.schránky) žadatele: …………………………….……….. 

      pro Obec Chrášťany, Chrášťany 20, 282 01 Český Brod 

 

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ A HROBOVÉHO MÍSTA 
 
Tímto žádám o zrušení hrobového zařízení a hrobového místa č. ……………………. na veřejném 
pohřebišti * v obci Chotouň na par. č. 25 /* v obci Bylany na par. č. 2, které se nachází v k.ú. 
Chrášťany, okres Kolín, ( dále jen „veřejné pohřebiště“). 
Se souhlasem provozovatele bude zrušení výše uvedeného hrobového zařízení a hrobového 
místa provedeno dle platných podmínek Řádu veřejného pohřebiště takto: 

1) Po skončení uplynutí doby nájmu, tj. dne  …………………………….. což je i posledním dnem 
pro rušení hrobového zařízení a hrobového místa *HROBU/HROBKY*. 

2) Před skončení uplynutí doby nájmu, tj. dne …………………, v případě, že nájemci vznikne 
přeplatek z nájmu hrobového zařízení a hrobového místa, bude tento přeplatek 
vyplacen po dokončení vyklizení rušeného hrobového místa *HROBU/HROBKY*. 

3) Způsob vyklizení hrobového místa a likvidace hrobového zařízení: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Žadatel má povinnost vyklidit místo od svého majetku, avšak pokud tak neučiní, 
postupuje provozovatel veřejného pohřebiště podle § 20 písm. f) bodů 4 a 5 obdobně. 
Po uplynutí jednoho roku od doručení souhlasu se zrušením hromového zařízení a 
hrobového místa žadateli nebo veřejného vyvěšení na pohřebišti, se hrobové zařízení 
nájemce (movitá věc) stává věcí opuštěnou, kterou si může kdokoliv přivlastnit (ust. 
§ 1050 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), přičemž dobu opuštění věcí 
může prokazatelně znát pouze provozovatel pohřebiště. Opuštěná věc tedy připadá do 
vlastnictví provozovateli pohřebiště, který s ní naloží podle svého uvážení, to ale 
neplatí pro hrobky – v jejich případě jde o věc nemovitou, kterou lze považovat za 
opuštěnou po uplynutí 10 let. 

5) Žadatel prohlašuje, že hrobové zařízení nebude otevřeno dříve než po uplynutí tlecí 
doby, tj. dříve než po uplynutí 10 let posledních pohřbených ostatků. 
 

V ……………………………………. dne.……………………        ……………………………………………….. 

                   (hůl. písmem jméno, příjmení) a podpis 

  

Souhlas vydal: …………………………….dne: …………………..Podpis: ……………………………….. 
 
*Nehodící se škrtne 


