OBEC PERÁLEC, Perálec, 24, 539 44 Proseč u Skutče
Zde najdete návod: CO DĚLAT KDYŽ…
Chci ZRUŠIT HROB
1) oznámit na OÚ Perálec– správa pohřebiště, že nemám zájem dále pronajímat hrobové místo
2) zavolat nebo osobně oznámit na OÚ Perálec – , že místo je již vyklizeno (dojde ke kontrole)
- tel: 724 180 911
3) dostavit se na OÚ v Perálci a vyplnit formulář „Žádost o zrušení hrobového místa“

Chci UPRAVIT HROB
1) vyzvednout a vyplnit formulář „Souhlas s úpravami hrobového místa“ na OÚ Perálec –
2) na základě potvrzeného formuláře provést úpravy = kontaktovat poskytovatele hřbitovních
služeb
3) zavolat nebo osobně nahlásit dokončení úprav (dojde ke kontrole)
4) pokud budete ukládat do hrobu – vyplnit formulář „Oznámení o uložení do hrobu“
(k
vyzvednutí na OÚ Perálec)
Chci NOVÝ HROB
1) vybrat rozměry a druh – hrob, dvojhrob, hrobka, urnové místo
2) schůzka se správcem hřbitova, který pomůže vybrat hrobové místo a domluvit se
na
specifikaci hrobového místa (rozměry hrob. místa, cestička... aj.)
3) na základě potvrzeného formuláře „Souhlas se zřízením-úpravami hrobového místa“ zřídit
hrob (kontaktovat poskytovatele hřbitovních
služeb)
4) zavolat nebo osobně oznámit dokončení na OÚ v Perálci – (dojde
ke kontrole)
5) domluvit si termín podepsání smlouvy a dostavit se k jejímu podpisu na OÚ Perálec, kde
bude zároveň uhrazeno i nájemné
6) pokud budete ukládat do hrobu – vyplnit formulář „Oznámení o uložení do hrobu“
(k
vyzvednutí na OÚ Perálec.)

!!!PROSÍME O NAHLÁŠENÍ VEŠKERÝCH ZMĚN!!!
Zejména hlaste změny týkající se evidence hrobových míst – úpravy hrobů, ukládání
do hrobů, změny kontaktních údajů, změny zmocněných osob apod.
Formuláře jsou k dispozici na OÚ Perálec – a na www stránkách obce Perálec.
OÚ Perálec – správa hřbitova tel.č.: 469 321 210 nebo 724 180 911
Kontakty na poskytovatele hřbitovních služeb:
p. Lettl tel.č.: 606409476 - 723 676 770

