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UPOZORNĚNÍ NA SKONČENÍ DOBY NÁJMU
Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) v § 25 odst. 7 stanoví, že
provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit na skončení sjednané doby
nájmu. Vzhledem k tomu, že u níže uvedených nájemců není trvalý pobyt znám,
zveřejňujeme jej na veřejném pohřebišti. Pokud nájemce neobnoví nájemní smlouvu
do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto upozornění, pak právo užívat hrobové místo
zaniká.
Označení hrobu
Dosavadní nájemce
H-9-HG
Kargrová Z.
Český Brod
E-243
Švecová M.
Štěchovice
Ke stejnému datu zániku práva na užívání místa má vlastník hrobového zařízení
místo vyklidit od hrobového zařízení. Pokud vlastníci hrobového zařízení či jejich
právní nástupci přesto po skončení nájmu ve lhůtě 3 let hrobová zařízení neodstraní,
bude provozovatel pohřebiště považovat podle § 1050 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů hrobové zařízení za věc opuštěnou.
(Provozovatel pohřebiště je povinen, je-li provozovatelem veřejného pohřebiště obec,
informovat vlastníka náhrobku a ostatního hrobového zařízení, které jejich vlastník
neodstraní, že pokud se do 3 let o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s
věcmi opuštěnými.)
Kontaktujte, prosím, provozovatele pohřebiště – Městský úřad Český Brod, nám.
Arnošta z Pardubic 56, přízemí vlevo, kancelář č. 3 - Lucie Vojáčková,
tel. 321612142 nebo 734156243
nebo e-mail: vojackova@cesbrod.cz
Provozovatel pohřebiště:
Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
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