
MĚSTO OSTROV 

Nařízení města č. 1/2012, 

kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti 

s pronájmem a užíváním hrobového místa 

 

Rada města Ostrov se na svém zasedání dne 4. září 2012, usnesením č. 637/12, usnesla vydat 

na základě § 4a odst. 1 písmeno a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 

republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením části I., Oddílu 

B, Výměru Ministerstva financí č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se vydává seznam zboží  regulovanými cenami, a v souladu s § 11 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti 

s pronájmem a užíváním hrobového místa na městském hřbitově v Ostrově na p. p. č. 1706  

a 1702/1 k. ú. Ostrov nad Ohří.  

 

Čl. 2 

Maximální cena 

 

(1) Maximální cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním 

hrobového místa se stanoví částkou 206,-- Kč/rok. 

 

(2) Maximální cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem místa 

k uložení urny se stanoví částkou 138,-- Kč/rok. 

 

(3) Maximální cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem místa 

k uložení urny v kolumbáriu se stanoví částkou  100,-- Kč/rok. 

 

Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se nařízení č. 1/2009, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní 

poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, které nabylo účinnosti 

dne 1. dubna 2009.  

 

 



Čl. 4 

Závěrečné ustanovení 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. října 2012.  

 

 

 

 

      ...................................... .......................................... 

         Milan Matějka v. r.                                                                   Bc. Pavel Čekan v. r. 

            místostarosta        starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne:   

 

 

 

 

 

 


