Veřejné pohřebiště v Ostravě Vítkovicích
Správa veřejného pohřebiště
Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice
odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy
Mírové náměstí 1 , 703 79 Ostrava
www.vitkovice.ostrava.cz
Veřejné pohřebiště je přístupné veřejnosti:
1. května - 31. října
1. listopadu - 30. dubna

7,00 - 20,00 hod.
8,00 - 18,00 hod.

Souhlas s vjezdem motorového vozidla na veřejné pohřebiště uděluje správce hřbitova.
Vjezd bude umožněn pouze v době přítomnosti správce, popřípadě po dohodě i mimo úřední
hodiny.

Úřední hodiny správce:
8,00 – 17,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.
8,00 – 11,30 hod.

Po
Út - Čt
Pá
Úřední hodiny (radnice):
Pondělí
Středa

8,00-12,00
8,00-12,00

13,00-17,00 hod.
13,00-17,00 hod.

V kanceláři správy veřejného pohřebiště je možno:
- uzavřít, prodloužit nebo ukončit nájemní smlouvu
- uhradit poplatky za užívání hrobového místa
- oznámit a získat souhlas s prováděním prací na pohřebišti
- požádat o souhlas a uhradit poplatek za vjezd motorového vozidla na pohřebiště
- získat souhlas s uložením/vyjmutím urny
- zakoupit nové hrobové místo

Cena za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené
Cena za nájem činí 40,- Kč a za služby s nájmem spojené 70,- Kč, dohromady 110,Kč/rok/m2.
např.: Jednohrob cca 3 m2 na deset let činí 3300,- Kč, urnový komplet na deset let činí 1100,Kč.
Cena za nájem je splatná předem na celou dobu nájmu, zpravidla 10 let.
Cena za nájem kolumbária činí 50,- Kč/rok.

Smlouva o nájmu hrobového místa
Užívat hrobové místo (hrob, hrobku, urnové nebo epitafní místo) je možno pouze v souladu
s Řádem pohřebiště a na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi
nájemcem a provozovatelem pohřebiště.

K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa si do kanceláře správy hřbitova přineste
s sebou:
- průkaz totožnosti
- dosavadní Smlouvu o nájmu hrobového místa nebo jinou listinu, kterou je možno doložit
vlastnický vztah k hrobovému zařízení (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, apod.)
- finanční hotovost k uhrazení nájmu a služeb s nájmem spojených na celou dobu nájmu
(akceptujeme také platební karty), možnost platit převodem
- údaje nutné k uzavření smlouvy a doplnění do evidence hrobových míst
Zřídit náhrobek a další zařízení, uložit ostatky zesnulého apod. je možno až po uzavření
nájemní smlouvy, a to v souladu s řádem pohřebiště.

Pavel Mytych
správce pohřebiště
M +420 720 735 344
E pmytych@vitkovice.ostrava.cz

Renáta Surovecká
referent hřbitovní správy
M +420 599 453 138
E rsurovecka@vitkovice.ostrava.cz

Andrea Tušinovská
referent dokumentace hrobových míst
M +420 599 453 154
E atusinovska@vitkovice.ostrava.cz

