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Typy hrobových míst v Přerově a místních částech 

 

Hrobka: vybudovaná podzemní hrobka na rakve, od 2 do 6 míst, nákladné otevírání hrobky 

(z cesty – výkop zeminy z cesty do hloubky vchodu do hrobky nebo shora – odkrytí náhrobku, 

odstranění vrstvy zeminy a otevření hrobky). Možnost pronájmu opuštěné hrobky 

s náhrobkem i bez náhrobku. Hrobky jsou majetkem města Přerova a cena hrobky je 

stanovena individuálně dle stavu hrobky. Opuštěné hrobky je nutno exhumovat (vyčistit), cena 

exhumace je dle počtu ostatků a způsobu otevření hrobky od 10 000 do 16 000 Kč. Cena nájmu 

(dle rozměrů hrobky) cca 1 500 Kč na 5 let. 

 

Dvojhrob: hrobové místo o rozměrech 2,20 x 2,00 m. Možnost pohřbívání v rakvi, místo pro 

4 rakve. Pronájem hrobu s náhrobkem (opuštěné HM) i bez náhrobku. Do dvojhrobu se může 

umístit plastový box na urny (2–6 uren). Cena nájmu je 1 150 Kč na 5 let. 
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Jednohrob: hrobové místo o rozměrech 2,20 x 0,90 m. Možnost pohřbívání v rakvi, místo pro 

2 rakve. Pronájem hrobu s náhrobkem (opuštěné HM) i bez náhrobku. Do jednohrobu se může 

umístit plastový box na urny (2–6 uren). Cena nájmu 848 Kč na 5 let. 

 

 

 

Urnový hrob: hrobové místo pouze pro uložení uren o rozměrech 1 x 1 m, betonová šachta na 

5–6 uren. Starší HM s náhrobkem k rekonstrukci nebo bez náhrobku. Cena nájmu 725 Kč na 

5 let. 

 

 

 



Urnový hrob – nové řady: hrobové místo pouze pro uložení uren o rozměrech 1 x 1 m, nová 

betonová šachta na 6 uren bez náhrobku.   

Nájem urnových hrobů vybudovaných v roce 2019:  

725 Kč (nájem) + 2 275 Kč (nájem betonové šachty) na 5 let       

1 450 Kč (nájem) + 4 550 Kč (nájem betonové šachty) na 10 let 

Nájem urnových hrobů vybudovaných v roce 2022: 

725 Kč (nájem) + 4 000 Kč (nájem betonové šachty) na 5 let 

1 450 Kč (nájem) + 8 000 Kč (nájem betonové šachty) na 10 let 

 

 



Kolumbárium: schránky na urny vybudované v bývalé obřadní síni. Schránky jsou na 5 uren, 

kryté epitafní deskou s nápisy (nápisy i uložení uren se objednávají u kameníka). Cena nájmu 

je 1 500 Kč na 5 let. Při prvním pořízení nutno zakoupit epitafní desku za 790 Kč (bez písma). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


