
Město Sokolov

Nařízení města Sokolova
č. 7/2014,

kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti 
s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště a maximální cena za pronájem 

obřadních síní pro smuteční obřady    

Rada města Sokolova se na své schůzi dne 16. prosince 2014 usnesla vydat na základě 
§ 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2015 ze dne 26.
listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a v souladu s § 11 a
§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Maximální cena za služby hřbitovní

(1) Maximální cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a 
užíváním veřejného pohřebiště1) činí:
a) u hrobu v zemi 67 Kč/m2/rok,
b) v souvislosti s užíváním místa ke stavbě hrobky 77 Kč/m2/rok,
c) v souvislosti s uložením urny do společného hrobu 238 Kč jednorázově,
d) v souvislosti s uložením urny (uren) v úložišti jednotlivých uren 94 Kč/schránka/rok,
e) u místa na vsypové loučce 0,3 m x 0,3 m 72 Kč/0,09 m2/rok.

(2) Maximální cena zahrnuje podíl nákladů na služby nutné k zajištění řádného provozu 
hřbitova – správu a údržbu veřejného pohřebiště a jeho zařízení včetně komunikací a okolní 
zeleně v areálu pohřebiště, úklid sněhu, sečení a úklid trávy, odvoz odpadu, spotřebu vody, 
opravy osvětlení, informační služby.

(3) Maximální cenou podle tohoto nařízení se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty 
podle zvláštního právního předpisu2).

Čl. 2

Maximální cena za pronájem obřadních síní

(1) Maximální cena za pronájem obřadních síní pro smuteční obřady činí:

za jeden smuteční obřad 1.550 Kč.
(2) Maximální cena zahrnuje pronájem obřadní síně s veškerým vybavením, úklid, běžnou 

údržbu a spotřebu vody a energií.
(3) Maximální cenou podle tohoto nařízení se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty 

podle zvláštního právního předpisu2).

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

Nařízení města Sokolova č. 2/2013, kterým se stanovují maximální ceny za služby 
hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště a 
maximální cena za pronájem obřadních síní pro smuteční obřady, se zrušuje.



Čl. 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Bc. Jan Picka, v. r. 

starosta 

Renata Oulehlová, v. r.

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. prosince 2014

Sejmuto z úřední desky dne: 4. ledna 2015

                                                          
1) § 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


