
NABÍDKA PRONÁJMU URNOVÉ BUŇKY V RÁMCI KOLUMBÁRIA č.1 NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ BŘEZOLUPY. 
 
Tato urnová stěna (KOLUMBÁRIUM č.1) má v pěti 
řadách celkem  20 urnových buněk o rozměrech 60x40 
cm. Buňka je určena k uložení až tří uren. Je součástí   
místního hřbitova obce Březolupy a i pro její pronájem a 
užívání  tedy platí aktuální Řád veřejného pohřebiště 
obce Březolupy. 
 
Urnová buňka je překryta nápisovou deskou. Písmo a  
doplňky   (lampička s blikačem a váza včetně své 
konzole) bude u výrobce na náklady nájemce jednotně 
zajišťovat provozovatel  hřbitova, tj. obec Březolupy a to 
včetně nalepení písma. Font písma a umístění lampičky 
(vlevo)či vázy (vpravo)  je daný a je patrný ze vzoru na 
fotografii. Při každé manipulaci (odkrytí a zakrytí) s 
nápisovou deskou  buňky bude vždy asistovat pracovník 
obce tak, aby nedošlo k poškození okolních nápisových 
desek jako i jí samotné. 
 
Pro uložení urny je možnost sjednání pronájmu již nyní. Pro žijící, tzv. „předem“, budou žádosti o 
pronájem přijímány na obecním úřadě Březolupy č.p. 90, 687 13 (osobně, poštou či emailem na  
obec@brezolupy.cz) počínaje pondělím 2. ledna 2023.  
Žádosti podané v průběhu tohoto dne budou vyhodnoceny v 17:00 hod.. V  případě shody požadované 
urnové buňky u více zájemců, bude rozhodnuto losem. Pro žádosti podávané v pondělí tedy 
doporučujeme uvést v rámci žádosti i případně náhradní buňky. V rámci řady budou buňky očíslovány od 
1 zleva, vzorová nápisová deska je tedy umístěna jako druhá ve čtvrté řadě. 
 
Jednorázová cena  pronájmu byla stanovena rozdílně dle řady, počítáno od té spodní a bude odepisována 
10 let. Více informací k jednorázové ceně, k roční ceně pronájmu a služeb za místo na hřbitově, případně 
ceně  za písmo s doplňky (lampička, váza) viz níže v rámci aktualizovaného ceníku hřbitova. 
 
Po pronájmu buněk v této první urnové stěně bude zrealizována druhá urnová stěna. Ta bude mít ovšem 
menší rozměr urnové buňky (40x40 cm) a bude určena k uložení pouze dvou uren.  Celkem opět 20 
urnových buněk, tentokrát ve čtyřech řadách a zde již, dle stávajícího rozhodnutí rady obce, nebude 
možno si urnovou buňku pronajmout „předem“. 
 
V případě potřeby více informací  obraťte se prosím na Obecní úřad Březolupy, 572 580 116, 
obec@brezolupy.cz .     Za obec Březolupy Ing. Petr Kukla, starosta obce 
 

POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA NA OBDOBÍ 1.1.2023-31.12.2029 

 urnové místo: služba nájem celkem/rok   celkem/10let 

kolumbárium 1., řada 1. 35 1 465 1 500   15 000 

kolumbárium 1., řada 2. 35 1 645 1 680   16 800 

kolumbárium 1., řada 3. a 4. 35 2 095 2 130   21 300 

kolumbárium 1., řada 5. 35 1 825 1 860   18 600 

    

Ceník písma a doplňků ke KOLUMBÁRIU č.1 
 

  

položka   Kč/ks    

písmeno, číslo, znak (ROMANO černé zlato) 85,-    

diakritika   43,-    

šablona   400,-    

lampička LU01-3-18   640,-    

elektrický blikač 06b1 do lampičky 80,-    

váza VU02-3-16   483,-    

konzola 06g-3 k lampě a váze   96,-    
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