
CENÍK HROBOVÝCH MÍST A SLUŽEB 

na hřbitově Semonice, Jezbiny a  

Starý Ples 
 

Dle výměru MF 01/2022 ze dne 3.12.2021 

Zřízení a obnova urnového hrobu    

tj. 16,- Kč/m2 (1 m2 na dobu 5 let / 16,- x 5 let = 80,- Kč)       …………………     80,- Kč 

 

Zřízení a obnova hrobu (jedno hrobové místo) 

tj. 2 m2 (16,- Kč za m2 na dobu 5 let/32,- x 5 let = 160,- Kč)    ……..………..   160,- Kč 

 

Zřízení a obnova hrobového místa pro dvojhrob,  

tj. 4 m2 (16,- Kč za m2 na dobu 5 let/64,- x 5 let = 320,- Kč)   . ..…………..     320,- Kč 

 

Zřízení a obnova hrobové místa pro trojhrob,  

tj. 6 m2 (16,- Kč za m2 na dobu 5 let/96,- x 5 let = 480,- Kč)  …………………   480,- Kč 

 

Zřízení a obnova hrobového místa pro stavbu hrobky 

16,- Kč za m2  (na dobu 5 let dle skutečných m2  = 80,-  x m2)   ……………….   80,- Kč / m2 

 

 

 

Služby spojené s provozem hřbitova 
Voda, kosení trávy, výsadba květin, apod. 

 

Poplatek urnového hrobu a jednohrobu                                       …….…….…………    125,- Kč 

Poplatek dvojhrobu a hrobky do 6m2                                           …….………………..     250,- Kč 

Poplatek trojhrobu a hrobek nad 6m2                                          ………….…………..     375,- Kč 

Poplatek hrobky nad 10 m2                                                                                         …………………………………….      500,- Kč 

Vyčištění zděné hrobky                                         ….…………………..    605,- Kč 

Uložení rakve do zděné hrobky                             ..…………………….    605,- Kč 

Vykopání hrobu pro uložení rakve (dětský) do země                ………….………….   1.815,- Kč 

Vykopání hrobu pro uložení rakve do země          ………….………….   3.630,- Kč 



Vykopání hrobu pro uložení rakve do země s prohloubením  ………………………    4.235,- Kč 

Exhumace – vykopání                                                           ..………………………    3.630,- Kč  

Vyzvednutí ostatků – exhumací (1 zesnulý )                             ..………………………    1.210,- Kč 

Dekorace hrobů a hrobek při pohřbu                                         ………………………..       605,- Kč 

Vyzvednutí ostatků – urny ze země, nebo schránky                 ………….……………         60,- Kč 

Správní poplatek za uložení nebo vyjmutí urny z evidence     .....………………….         60,- Kč 

 

 

Vyhledání a podání informací o místě uložení ostatků na pohřebišti:    
 

1) z dostupných písemných dokladů                                                                 ZDARMA 

2) z písemností uložených v archivu                                                                     60,- Kč 

3) spojené s obhlídkou pohřebiště na místě                                                     121,- Kč 

 

 

 

 

 

Platnost ceníku od 1.6.2022   

 

 

 

 

……………………………………………………..                              

PhDr. Iveta Kovaříková 

ředitelka organizace TSM Jaroměře 

 

     

       

 

 

 

Uvedené ceny jsou stanovené na období 5 let 

Uvedené ceny jsou konečné, včetně DPH 21% 

Technické služby města Jaroměře, T: 491 812 296  

mail: tsm.jaromer@seznam.cz 

mailto:tsm.jaromer@seznam.cz

