
  

  Žádost o souhlas s pohřbením lidských pozůstatků, 
        uložením zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi 

 

Jméno a příjmení nájemce hrobového místa*:  ……..….………….………………………. 
 

Adresa nájemce hrobového místa: ……………….……..……….………………………. 
 
Kontakt (telefon/e-mail)**: ……………….……..……….………………………. 

 

 
Hrobové místo č ............ …………..na veřejném pohřebišti ...………………………………... 

 

Žádám o souhlas k: - uložení lidských pozůstatků do hrobu či hrobky 
- uložení zpopelněných lidských ostatků 
- exhumaci  
- vyzvednutí urny z hrobu 

 

 Údaje*** dle § 21 zákona č. 256/2001 Sb.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu 

nebo hrobky, byla touto nemocí nakažena: …….……………………………….……………………. 

Pohřbívající: …………………………………………………………………………...………………… 
 

 
Toto  dokládám: - listem o prohlídce zemřelého 
 - úmrtním listem 
 - dokladem o zpopelnění 
 - průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí pas) 
 - zprávou oprávněného orgánu cizího státu 

Pozn.: V případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas 
státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení. 

 

V  ………………………………………  dne ……………………                               …………………………………. 
Podpis žadatele 

* v případě úmrtí dosavadního nájemce se uvádí osoba blízká, popř. objednavatel pohřbení/uložení ostatků 

** nepovinný údaj 

*** osoby, jejíž lidské ostatky mají být na veřejném pohřebišti uloženy 

 

Jméno a příjmení osoby: …………………………………………………………………….…. 

Místo a datum jejího narození: ……………………………………………………………………….. 

Místo a datum jejího úmrtí: ……………………………………………………………………….. 

Datum uložení ostatků: ……………………………………………………………………….. 

Hloubka pohřbení: ……………………………………………………………………….. 

Číslo urny a datum kremace: ……………………………………………………………………….. 

Místo uložení urny:  v hrobovém místě / na desce / ve vitríně / v kolumbáriu        
 



  

Město Bystřice nad Pernštejnem je správcem i zpracovatelem osobních údajů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také „GDPR“) a dále v souladu s tzv. 
adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který upřesňuje/rozvádí již 
zavedená ustanovení „GDPR“ týkající se ochrany a zpracování osobních údajů. 

 


