
Město Český Brod 

náměstí Husovo 70 I 282 01 I Český Brod MUCB 64883/2020 

Nařízení města Český Brod č. 8/2020, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového 

místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích 
města Český Brod (Ceník) 

Rada města Český Brod se na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usnesením č.517 /2020 usnesla vydat 

na základě§ 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozděj š ích předpi s ů , a v soul adu 

s § 11 odst . 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č . 128/2000 Sb ., o obcích (obecní zřízení) , ve znění 

pozděj š ích předpisů, toto nařízení (dále též Ceník) : 

Článek 1 

Předmět úpravy 

1) Tímto Ceníkem se stanovují ceny za nájem hrobového místa a za služby spojené s nájmem 

hrobového místa na veřejných pohřebištích ve městě Český Brod. 

2) Provozovatelem veřejných pohřebišť je město Český Brod . 

Článek 2 

Výše cen 

1) Cena za nájem hrobového místa činí 9 l<č/m2/rok. 

2) Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa činí 75 l<č/m2/rok . 

3) Celková cena činí 84 l<č/m2/rok. 

4) Cena za 10 let nájmu hrobového místa činí 840 l<č/m2 . 

5) Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa zahrnuje údržbu zeleně, komunikací, 

hřbitovního zařízení včetně spotřeby vody, sečení a úklid trávy, likvidaci odpadů , provoz správy 

pohřebi ště a vedení evidence 

Článek 3 

Zrušovací ustanovení 

Tímto nařízením se ruší Ceník č . 17 /2019 vydaný radou města usnesením č . 502/2019 ze dne 11. 

12. 2019 
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Článek 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. 1. 2021. 

V Českém Brodě dne 16. 12. 2020 

Bc. Jakub Nekolný 

starosta města 

Vyvě šeno na úřední desce dne : 

Sejmuto z úřední desky dne : 

Mgr. 
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