
MĚSTYS  BRANKOVICE
PSČ 683 32, Náměstí 101, Brankovice

  
  Telefon   Vyřizuje   V Brankovicích dne
  517 369 713,   605 275 540 Nováková Zuzana        17.3.2015

Věc: Oznámení

Oznamujeme nájemcům hrobových míst, že v tomto roce končí platnost většině smluv o pronájmu 
hrobového místa. Proto je nutné uzavřít novou smlouvu a zaplatit nájem na období 2015-2020.

Smlouvy jsou nyní k dispozici v kanceláři úřadu městyse a v měsíci dubnu budou rozesílány na adresy 
nájemců.

Sazba nájmu - hrobové místo:  18,-Kč/m2/rok
Sazba nájmu - urnové úložiště: 70,-Kč/místo/rok
Výše nájmu je stejná jako v minulém období.

Úhradu můžete provést hotově na pokladně Městyse Brankovice, a to:
Pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Pátek 7:00 - 12:00

popřípadě převodem na účet:
Číslo účtu: 3065694/0300
Variabilní symbol: 3632
Specifický symbol: uveďte číslo hrobu

V případě, že již o hrob nemáte zájem, zašlete nám žádost o ukončení pronájmu hrobového místa. 
Dále je nutné nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa odstranit hrobové zařízení včetně uren.

Chcete-li hrob převést na jiného majitele, uveďte tuto skutečnost v žádosti o ukončení pronájmu 
hrobového místa.

Žádost o ukončení pronájmu hrobových míst naleznete na webových stránkách: www.brankovice.eu, 
popřípadě si je můžete vyzvednout v kanceláři úřadu městyse Brankovice.

Upozorňujeme nájemce, že je nutné oznamovat provozovateli pohřebiště (městysi Brankovice) veškeré 
změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště (změny ve smlouvě, uložení lidských ostatků, atd.).

Bližší informace na výše uvedených telefonních číslech.

IČ: 00291668 Telefon: 517 369 713, 605 275 540  č.ú. 3065694/0300
DIČ: CZ00291668    e-mail: oubrankovice@seznam.cz, ID   DS:   dnqbfcn   

mailto:oubrankovice@seznam.cz


Žádost o ukončení pronájmu hrobového místa dohodou

Číslo hrobového místa / urnového úložiště: ..................................

Příjmení a jméno nájemce: ..............................................................................................

Adresa: ................................................. PSČ: ..................................................................

Rodné číslo: .........................................

  Žádám o ukončení nájmu výše uvedeného hrobového místa ke dni ........................................
Do tohoto data hrobové místo (urnové úložiště) vyklidím.

  Žádám o přepis výše uvedeného hrobového místa na nového majitele:

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

Dne: ................................... Podpis: ......................................


	Telefon Vyřizuje V Brankovicích dne

