
Městská část Praha – Ďáblice,  

Úřad městské části 
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ŽÁDOST O ZMĚNU UŽÍVACÍHO PRÁVA K HROBOVÉMU MÍSTU 
Z DŮVODU ÚMRTÍ NÁJEMCE 

 
hrobové místo 

skupina: urnový / velký / dvojhrob / kamenné kolumbárium / skleněné kolumbárium 
řada: A / B / E / F / G 
číslo hrobu, kolumbární schránky: ……………………………………………………… 
 
žadatel (nový uživatel) 

jméno a příjmení: ………………………………………….……………………….………. 

datum narození: ………………………………………….…………………………………. 

adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………… 

doručovací adresa: ……..………………………………………………………………….. 

telefonní kontakt: ……………………………………..….…………………………………. 

e-mail: …...………………………………………….….….………………………………….. 

vztah k původnímu uživateli: ………………………………………...…………………… 
 
původní uživatel 

jméno a příjmení: …………………………………..……………………………….………. 

datum narození: ……………………….……………………………………………………. 

datum úmrtí: ……………………….…………………………………………...……………. 

adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………… 

doručovací adresa: ……..………………………………………………………………….. 
 

více dědiců 
 

Souhlasím s tím, aby uvedené hrobové místo bylo přepsáno na nového výše 
uvedeného uživatele: 
 

jméno, příjmení dalšího dědice: ……………………………….    podpis: …………..…… 

jméno, příjmení dalšího dědice: ……………………………….    podpis: …………..…… 

jméno, příjmení dalšího dědice: ……………………………….    podpis: …………..…… 

 

 

V Praze dne: …………………………………..          ………………………………………. 
 podpis nového uživatele 

 
Přílohy k žádosti 
1) usnesení o dědictví s vyznačením nabytí právní moci 
2) v případě neřešení hrobového místa v dědickém řízení – čestné prohlášení 
3) úmrtní list původního uživatele 



vyjádření ÚMČ Praha - Ďáblice: 
 
……………………………………………………………………………...………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Za ÚMČ Praha - Ďáblice: ………………………………………………………………… 
 
 
V Praze dne: ………………….…………. 

 
 
 



Městská část Praha – Ďáblice,  

Úřad městské části 

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha 8 - Ďáblice, IČO: 00231266 
te l . :  283  910  723 -5 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Já níže podepsaný/á 
 
jméno a příjmení: ………………………………………….……………………….………. 

datum narození: ………………………………………….…………………………………. 

bydliště: ……………………………………..……………………………………...………… 
 
tímto čestně prohlašuji, že nájemce hrobového místa/kolumbární schránky 
 
jméno a příjmení: ………………………………………….……………………….………. 

datum narození: ………………………………………….…………………………………. 

bydliště: …………………………….………………………………………………………… 

 
zemřel, a že na mě po jeho smrti v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, přešel nájem hrobového místa/kolumbární schránky číslo: ………………….   

 
Rovněž čestně prohlašuji, že zde nejsou žádné další osoby, na které by nájem přešel 

a které by měly zájem být nájemcem hrobového místa/kolumbárií schránky 

číslo: ……...... 

 
Jsem si vědom/a, že nesu plnou odpovědnost za pravdivost výše uvedených tvrzení, 

a že ÚMČ Praha - Ďáblice po mě může žádat náhradu škody nebo nemajetkové 

újmy ji vzniklé v případě, že by se mnou výše uvedené informace ukázaly být 

nepravdivé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne …………………. Podpis……………………..……………. 


