Provozní řád kolumbária
Propůjčení místa v kolumbáriu:
1. Místo pro uložení urny v kolumbáriu (dále jen schránka) se propůjčuje na základě
smlouvy uzavřené mezi Městem Roztoky (dále jen provozovatel) a uživatelem. Doba
propůjčení je stanovena na 10 let.
2. Pokud uživatel nemá zájem po uplynutí zaplaceného období znovu smlouvu obnovit,
je povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli minimálně jeden měsíc před
skončením platnosti nájemní smlouvy a schránku vyklidit.
3. Uživatel je povinen sdělit provozovateli případnou změnu adresy.
4. V případě úmrtí uživatele schránky jsou pozůstalí povinni po vypořádání pozůstalosti
sdělit provozovateli jméno a adresu právoplatného dědice.
5. Uživatel nesmí provádět jakékoli technické zásahy a úpravy schránky.
Úprava a výzdoba schránky:
1. Do schránky se ukládají zpopelněné ostatky v úředních urnách. Schránka je určena
max. pro 4 urny.
2. Urnu do schránky smí uložit pouze pověřená osoba, která má uzavřenu smlouvu
s provozovatelem pohřebiště (dále jen správce).
3. Po uložení urny do schránky se tato uzavře deskou jednotného vzhledu, která je
součástí schránky. Na tuto desku smí být přidělána jednotná skleněná deska, na které
smí být uvedeno pouze jméno, příjmení zesnulého, datum jeho narození a úmrtí. Tuto
skleněnou desku smí instalovat pouze správce.
4. Je přísný zákaz vrtání, přitloukání a jiného připevňování předmětů do stěn schránek.
5. V případě poškození nebo znečištění schránky uživatelem provede opravu
provozovatel na náklady uživatele.
6. Provozovatel a správce pohřebiště neodpovídá za případné poškození skleněné desky
třetí osobou.

Správce - Luděk Janda – 607 513 641
Za MÚ Roztoky
- Anna Pösingerová – 220 400 260, 731 652 230, posingerova@roztoky.cz
Objednání uložení urny u paní Jandové:
- 220 971 129
- 731 409 421
K uložení urny je třeba správci doložit Potvrzení, které vydává paní Pösingerová.
Pro vystavení potvrzení jsou potřeba tyto údaje:
- jméno a adresa žadatele o uložení
- jméno zemřelého, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, číslo urny
a datum uložení urny do kolumbária

