
Ceník poplatků za nájem a služby spojené s provozem pohřebiště 

vydaný městem Horšovský Týn jako provozovatelem veřejného pohřebiště  
v Horšovském Týně a Tasnovicích  

 

I. 

Hrobová místa 

 
Nájem za nájem pozemků 

(podle výměru MF č. 01/2020, ze 
dne 17. 12. 2019) 

 

10,-Kč/m2 / rok 

 
Cena služeb souvisejících s 

užíváním hrobového místa a s 
provozem pohřebiště 

 

200,- Kč/rok/hrobové místo 

Kolumbárium 

 
Cena služeb souvisejících s 

propůjčením jednoho úložního 
místa – nové kolumbárium 

 

150,-Kč/rok 

 
Cena služeb souvisejících s 

propůjčením jednoho úložního 
místa – staré kolumbárium 

 

150,-Kč/rok 

 
Cena služeb souvisejících s 

provozem veřejného pohřebiště 
 

200,-Kč/rok/jedno úložní místo 

Rozptylová loučka 

 
Cena služeb souvisejících s 

rozptylem na rozptylové loučce a 
provozem pohřebiště – 

jednorázově 
 

300,- Kč za provedený rozptyl 

 

Platby za nájem a služby spojené s užíváním hrobového místa, platby za urnové schránky v kolumbáriu 
a rozptylovou loučku nepodléhají DPH. 
  



II. 

Za služby spojené s užíváním hrobového místa, úložního místa v kolumbáriu, využitím rozptylové 
loučky a s provozem pohřebiště, se považuje zejména:  

! náklady na vodné, zajištění přístupu k hrobovému místu  

! správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, zdi, mobiliáře a komunikací  

! údržba pátečních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě) 

! vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště 

! zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů 

! spravování a udržování objektů na pohřebišti (lavičky, centrální kříž, WC apod.) 

Za služby spojené s propůjčením hrobového místa, úložního místa v kolumbáriu, využitím rozptylové 
loučky a s provozem pohřebiště, se nepovažují zejména (tyto služby jsou poskytovány jako doplňkové 
na žádost nájemce): 

- manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště 
- výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací 
- pohřbívání 
- provádění exhumací 
- ukládání lidských ostatků 
- údržba a úprava hrobových míst a zařízení 
- půjčování nářadí 
- prodej hřbitovních doplňků  

III. 

Tento Ceník nájemného a služeb spojených s nájmem hrobového místa pro veřejná pohřebiště 
v Horšovském Týně a Tasnovicích byl schválen Radou města Horšovský Týn usnesením č. 48/15 ze dne 
23. 9. 2020 , a je platný pro všechna právní jednání počínaje dnem 23. 9. 2020.  

 

 

 

_______________________       _________________ 
Ing. Josef Holeček v. r.        David Škopek v. r. 
starosta          místostarosta   


