Obecní úřad Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice
Čj. :272/2020/OV
Vyřizuje: Eva Nepokojová, starostka
Dne: 18.12.2020
VÝZVA
nájemcům hrobových míst k prodloužení doby nájmu a uzavření nové smlouvy,
případně k odstranění hrobového zařízení
Z hřbitovní evidence vedené Obcí Výrava, jež je provozovatelem veřejného pohřebiště ve
Výravě, bylo zjištěno, že u hrobových míst vyznačených v příloze tohoto dokumentu přes veškeré
možné výzvy dosud nebyly uzavřeny nové smlouvy o nájmu hrobového místa účinné od 1. 1. 2021.
S ohledem na výše uvedené se v daném případě jedná o neoprávněné užívání hrobového místa.
Provozovatel veřejného pohřebiště proto tímto
VYZÝVÁ
stávající nájemce/uživatele hrobových míst, aby neprodleně kontaktovali Obecní úřad ve
Výravě a sjednali nápravu. V opačném případě je nájemce takového hrobového místa povinen
odstranit hrobové zařízení a předat místo provozovateli veřejného pohřebiště, a to nejpozději do
31. 12. 2021. Upozorňujeme nájemce hrobových míst, vlastníky hrobových zařízení případně jejich
právní nástupce, pokud se k hrobovému místu nepřihlásí do uvedené lhůty, bude s hrobovým
zařízením naloženo v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako s věcí opuštěnou.
Hrobové místo pak bude následně k dispozici dalšímu nájemci.
S ohledem na skutečnost, že tuto výzvu není možné doručit stávajícím nájemcům hrobových
míst písemně z důvodu neznámého pobytu, ke splnění povinnosti uložené provozovateli veřejného
pohřebiště zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pohřebnictví“), se zveřejňuje tato výzva.
Výzva se v souladu s ustanovením § 25 odst. 7 zákona o pohřebnictví zveřejňuje ve vývěsce
na veřejném pohřebišti, současně pak na úřední desce Obecního úřadu ve Výravě i na webových
stránkách Obce Výrava (www.vyrava.cz).
Podrobnější informace obdržíte v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Výravě,
telefonicky případně dotazem zaslaným e-mailem.
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