Uherské Hradiště

Ceník hřbitovních služeb

Srdce Slovácká

Správa pohřebiště Uh. Hradiště-Mařatice, Míkovice, Sady,
Uh. Hradiště-Mařatice, 1. máje 817, 686 05

Služby hřbitovní nepodléhající DPH
VÝKOP HROBU VČETNĚ ZÁHOZU

Kč

• výkop hrobu do 1,8 m

4 300,4 600,4 800,5 100,-

• výkop hrobu do 1,8 m v zimě
• výkop hrobu do 2,15 m
• výkop hrobu do 2,15 m v zimě

VÝKOP DĚTSKÉHO HROBU

Kč

• výkop dětského hrobu do 1,2 m
• výkop dětského hrobu do 1,2 m v zimě

3 200,3 600,-

OTEVŘENÍ HROBKY VČETNĚ UZAVŘENÍ

Kč

• otevření hrobky

3 250,3 600,-

• otevření hrobky v zimě

ODKRYTÍ HROBOVÝCH DESEK

Kč

• odkrytí hrobových desek umových hrobů

400,-

OTEVŘENÍ HROBOVÉHO MÍSTA PRO URNU

Kč

• otevření hrobového místa pro urnu
• provedení vsypu na vsypové loučce

400,400,-

EXHUMACE (BEZ VLASTNÍHO VÝKOPU/OTEVŘENÍ)

Kč

• vyzdvižení ostatků z hrobu/hrobky po tlecí době
• vyzdvižení ostatků z hrobu/hrobky v tlecí době

2 100,4 100,-

VYZDVIŽENÍ OSTATKŮ (BEZ VLASTNÍHO VÝKOPU/ OTEVŘENÍ)
• vyzdvižení ostatků z hrobu/hrobky po tlecí době
• vyzdvižení ostatků z hrobu/hrobky v tlecí době

2 100,4 100,-

PŘESUN OSTATKŮ

Kč

• přesun ostatků po tlecí době v rámci pohřebiště
• přesun ostatků v tlecí době v rámci pohřebiště

250,650,250,-

• přesun ostatků v rámci hrobu/hrobky

ČIŠTĚNÍ/DEZINFEKCE

Kč

• vyčištění hrobky po vyzdvižení/přesunutí ostatků
• desinfekce

250,-/m^
100,-/m^

VYBUDOVÁNÍ ŠACHTY PRO URNOVÝ HROB

Kč

• vybudování šachty pro umový hrob

2 800,-

ÚPRAVY HROBŮ

Kč

• úprava hrobů
• odstranění dekoračních vrstev z hrobu

300,-/hod.
100,-/m2

příplatky

• práce - sobota
• práce - neděle a státní svátky

+ 50 %
+

100

%
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Ceník hřbitovních služeb

Uherské Hradiště
Srdce Slovácká

Služby podléhající 21% DPH
NÁJEM OBŘADNÍ SÍNĚ
•
•
•
•

Kč

bez topení
bez topení - sobota
s topením
s topením - sobota

1800,2 700,2 000,3 000,-

NÁJEM PROSTOR PRO VÝSTAVU ZA SKLEM

Kč

• tiché rozloučení bez obřadních prvků
• tiché rozloučení bez obřadních prvků - sobota

120,180,1 000,-

• s obřadem, bez topení
• s obřadem, bez topení - sobota
• s obřadem, s topením

1 500,1100,1 650,200,-

• s obřadem, s topením - sobota
• nácvik obřadu
hudební

A OBRAZOVÁ PRODUKCE

Kč

• reprodukovaná hudba při smutečním obřadu
• reprodukovaná hudba při smutečním obřadu - sobota
• zajištění písně pro obřad mimo stálou nabídku

300,450,60,-

• zpracování obrazové části - tvorba prezentace fotografií
• videoprojekce - promítání prezentace fotografií, videí v obřadní síni

250,150,-

Nájem hrobových míst a služby související s nájmem hrobových míst
pohřebiště Uherské Hradiště-Mařatice, Míkovice, Sady
Nájem hrobového místa
v Kč/mVrok

Služby s nájmem související
v Kč/mVrok

Jednohrob, dvojhrob, trojhrob, hrobka

25,-

25,-

Umový hrob

25,-

55,-

Typ hrobového místa

Vsyp na vsypovou loučku

60,- nájem Kč/rok/vsyp

Schránka v kolumbáriu (max. 4 urny)

120,- nájem Kč/schránka/rok

‘nájem hrobového místa a služby související s pronájmem hrobového místa nepodléhají DPH.

Správa pohřebiště pronajme jednotlivá hrobová místa takto:
• prázdné hrobové místo na 5 let,
• hrobové místo při uložení zesnulého na stanovenou tlecí dobu 15 let,
• prázdnou hrobku na 5 let,
• hrobku při uložení zesnulého na stanovenou tlecí dobu 20 let, lze ve 2 splátkách,
• umové místo na 10 let,
• místo vsypu na vsypové loučce na 10 let,
• schránka v kolumbáriu na 10 let.

Ceník je platný od 1.6. 2021
Schváleno usnesením Rady Města UH č. 938/65/RM/2021 ze dne 10. 5. 2021

V Uherském Hradišti dne
ing. Stanislav Blaha
starosta
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