Žádost – souhlas s otevřením hrobu / hrobky a uložením pozůstatků / urny
Jméno a příjmení zesnulé/ho: ………………………………………………………………….
Datum a místo narození: ………………………………………………..
Datum a místo úmrtí: ………………........................................................
Posledně bytem: ………………………………………………………………………………...
V případě uložení zpopelněných ostatků: číslo urny, krematorim: …………………………….
Datum kremace: ………………………….
Pohřebiště: ………………………………………………………………………………………
Číslo hrobového místa: …………………………… Nájem uhrazen do: ………………………
Nájemce hrob. místa: …………………………………….............., nar. dne: ………………...,
trvale bytem: …………………………………………………………………………………...
Vlastník hrob. zařízení: ………………………………………….., nar. dne: …………………,
trvale bytem ……………………………………………………………………………………..
Uložení pozůstatků / urny bude provedeno dne: ………………………………………………..
Skutečnost úmrtí doložena dle § 22, odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů*:
o list o prohlídce zemřelého
o úmrtní list
o jiné: …………………………….
*zakroužkujte vybranou možnost a přiložte kopii daného dokumentu

Otevření hrobu / hrobky a uložení pozůstatků / urny se zpopelněnými ostatky
(Vyberte, prosím, jednu z následujících možností)

1) objednávám u provozovatele veřejného pohřebiště – obec ………………………..
Kontakt na hrobníka:

Štefan Kyčmol
sídlo: Ostrov čp. 237, tel. 775 637 237

2) provede za splnění podmínek daných řádem příslušného veřejného pohřebiště
v čl. 9 pohřební služba:
…………………………………………………………………………………………………..,
IČ: …………………………………………..
Splnění podmínek daných řádem příslušného veřejného pohřebiště dokládám přiloženými
dokumenty:
•

kopií té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,

•

dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby
a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání
hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),

•

dokladem o uzavření pojistné smlouvy obecné odpovědnosti za škodu podnikatelů
s limitem plnění min. 200 tis. Kč,

•

prohlášením, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,

•

osvědčením o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzením o absolvování
školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo
hrobku otevírat,

•

dokladem o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,

•

návrhem na protokolární předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií
příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně
sousedících hrobů.

V ………………………………, dne ……………………
Podpis nájemce hrobového místa: ………………………………………………….
Podpis vlastníka hrobového zařízení: ………………………………………………
Potvrzení provozovatele veřejného pohřebiště: …………………………………….

