
                                                                                                                                       

CENÍK 

 

za poskytování služeb na úseku hřbitovnictví v městském obvodu Slezská Ostrava, s účinností od 22. 3. 2023 

 

Ceník byl schválen Radou městského obvodu Slezská Ostrava dne 21. 3. 2023, č. usnesení 0485/RMOb-

Sle/2226/17. Ceník je platný pro všechna pohřebiště v městském obvodu Slezská Ostrava, tj. pro: ústřední 

hřbitov Slezská Ostrava, pohřebiště Heřmanice – staré („u kostela“) a nové („ul. Parcelní“), pohřebiště Koblov, 

pohřebiště Kunčičky a pohřebiště Muglinov s účinností od 22. 3. 2023. 

Úhrada užívacího práva k hrobovému místu: 

 

• hrobové, urnové, epitafní, hrobka  1m2/rok....................150,-- Kč 

  

Trvání prvního a dalšího nájmu hrobového místa a místa pro hrobku při pohřbení se shoduje s tlecí dobou 

stanovenou pro pohřebiště v městském obvodu Slezská Ostrava. Další nájem lze sjednat na dobu max. 15 let. 

Úhrada za užívací právo k místu obsahuje nezbytně nutné náklady na celkový provoz a údržbu pohřebišť, 

poplatek za pronájem místa (hrobu, hrobky, urnového nebo epitafního místa). 

 

Ostatní poskytované služby (v Kč): 

• výkop hrobu – jednoduchý        8.244,-- *  

• výkop hrobu – prohloubený        8.930,-- * 

• výkop hrobu – dětský – do 10 let věku      4.122,-- * 

• cena nepředvídatelné překážky při výkopu hrobu (hodinová sazba)      345,--/hod. * 

 

• manipulace, exhumace zetlelých ostatků – dítě do 10 let věku       823,-- * 

• manipulace, exhumace nezetlelých ostatků – dítě do 10 let věku   1.374,-- * 

 

• manipulace, exhumace zetlelých ostatků – osoby nad 10 let věku   1.799,-- * 

• manipulace, exhumace nezetlelých ostatků – osoby nad 10 let věku   2.748,-- * 

 

• manipulace, exhumace ostatků před uplynutím tlecí doby – bez rozdílu věku  9.565,-- * 

 

• uspořádání a přesun rakví v hrobce       4.809,-- * 

• vyčištění hrobky, uložení (vložení) uren do hrobky     6.869,-- * 

• ostatní dohodnuté práce neuvedené v ceníku (hodinová sazba)       363,--/hod. * 

 

• uložení urny – zápis do evidence            60,-- * 

• nahlédnutí do matriky, vyhledání dokladu, dokumentu, fotografie        60,-- * 

• vsyp          2.910,-- 

• uložení urny do společného hrobu       2.657,-- * 

 

• povolení vstupu – vjezdu vozidel do areálu pohřebiště Sl. Ostrava      120,-- * 

         vjezd osobního vozidla, motocyklu  

           (netýká se vozidel přepravující osoby s průkazem TP, ZTP a ZTP-P, osoby nad 65 let  

            účastníků pohřbů, vsypů a obřadů v krematoriu, kteří mají povolen bezplatný vjezd  

            pro 2 vozidla)         

         vjezd nákladního vozidla, osobní vozidlo+ vozík         250,-- * 

           (výstavba hřbitovních staveb apod.)         

         vjezd autobusu (účast na obřadech)             250,-- * 

• odstavení vozidla na parkovištích: 

 na ul. Na Najmanské                   20,-- * 

        na ul. Těšínské (ve dnech 28. 10. – 2. 11.)                20,-- *  

* ceny jsou včetně DPH 

 
Likvidaci hrobových staveb při rušení místa nezajišťujeme. 

 

 

 
 

Mgr. Richard Vereš 

    starosta 
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