KOLUMBÁRNÍ ŘÁD
1. Kolumbárium Náboženské obce Sboru Mistra Jana Husa v Praze 7 - Holešovice,
Farského 3, 170 00 (dále jen NO P/7) slouží k ukládání uren s tělesnými ostatky členů
Církve československé husitské (dále jen CČSH) jakož i dalších občanů.
2. Kolumbárium spravuje Rada starších (dále jen RS) při NO P/7 prostřednictvím osoby
pověřené RS ke spravování kolumbária, vedení příslušné agendy a zajišťování styku
s nájemci schránek.
3. RS pronajímá schránky do užívání na základě smlouvy o pronájmu urnové schránky
v kolumbáriu v NO P/7 (dále jen Smlouva) mezi RS coby pronajímatelem a nájemcem za
podmínek stanovených ve Smlouvě a tomto "Řádu". Podpisem Smlouvy se nájemce
zavazuje dodržovat tento "Řád" i s jeho případnými dodatky.
4. Doba užívání schránky začíná dnem uzavření smlouvy s nájemcem. Schránky se
pronajímají za úhradu uvedenou ve Smlouvě. Platby jsou splatné 1 (jeden) rok, příp. 2
(dva) roky předem. Pronájem lze platit buď hotově ve farní kanceláři proti potvrzení,
nebo poštovní poukázkou s udáním variabilního symbolu (což je číslo 30 + číslo řádové
schránky nebo 40 + číslo schránky v novém společném oddělení, případně 50 + číslo
schránky ve starém společném oddělení) nebo převodem z účtu nájemce ve prospěch
účtu NO P/7 u České spořitelny v Praze 7 číslo 0201205379/0800 rovněž s uvedením
zmíněného variabilního symbolu.
5. Včasné nezaplacení nájmu za užívání schránky se považuje za hrubé porušení tohoto
„Řádu“. Nebude-li úhrada ve stanovené lhůtě a výši zaplacena, bude nájemce obeslán
upomínkou. Pokud na tuto upomínku nájemce nezareaguje, obešleme nájemce druhou
upomínkou. Bude-li i tato urgence bez odezvy a poplatek za užívání schránky nebude
vyrovnán do 3 (tří) měsíců, jak je uvedeno ve Smlouvě, nejpozději však do jednoho roku
od uplynutí splatnosti nájmu, RS má právo schránku uvolnit a pronajmout novému
zájemci. Urny z vyklizené schránky budou dočasně uloženy ve společném oddělení
kolumbária a postupně pohřbeny do společného hrobu, patřícího NO P/7 a v souladu se
zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. a o změně některých zákonů.
6. Obdobně jako v bodě 5. bude postupováno, jestliže nebude možno po projití lhůty na
zaplacení nájmu zjistit aktuální adresu a kontakt na nájemce schránky a též v případě,
kdy nájemce zemřel a jeho pozůstalí nebudou známi a pronájem nebude vyrovnán, nebo
placení odmítnuto a schránka nebude nájemcem uvolněna.
7. Pokud nájemce schránky odstoupí od jejího užívání, nebo bude-li mu užívání ve
smyslu tohoto „Řádu“ odňato, zaplacená úhrada ani její část nebude vrácena.
8. Zapůjčený klíček od schránky je její nájemce povinen vrátit současně s uvolněním
schránky, případně uhradit náklad spojený s pořízením zámku i klíčku nového. Náklad
spojený s pořízením nového klíčku i zámku uhradí nájemce také v případě ztráty klíčku.
9. Každé uložení nebo přemístění urny v kolumbáriu, jakož i její přenesení mimo
kolumbárium, je nájemce schránky povinen předem ohlásit v kanceláři farního úřadu NO
P/7. Při uložení urny je nutné zároveň předložit na farním úřadě NO P/7 doklad o
zpopelnění a úmrtní list (stačí kopie, příp. zaslání skenu na e-mail. adresu:

husiteholesovice@seznam.cz). V případě uložení urny mimo naše kolumbárium je nutné
předložit doklad z nového pohřebiště či čestné prohlášení o tom, kde bude urna uložena.

10. Na přání pozůstalých lze urnu uložit pietním způsobem za účasti duchovního CČSH.

11. Nájemce je povinen udržovat schránku v pořádku, zejména dbát o čistotu vně i
zevně
schránky.
Výzdoba
schránky
má
být
jednoduchá
a
pietní.
Není dovoleno do schránky ani mimo ni dávat živé květy či rozžíhat otevřený oheň
(svíčky apod.) kromě místa k tomu určenému – tj. oltářního prostoru a svícnu při vstupu
do kolumbária nebo jakýmkoliv způsobem narušovat čistotu či úpravu kolumbária. Při
porušení tohoto bezpečnostního požárního nařízení se viník vystavuje nebezpečí, že v
případě požáru uhradí vzniklou škodu na majetku NO P/7.
12. NO P/7 neodpovídá za odcizení nebo poškození věcí uložených ve schránkách nebo
za odcizení jejich obsahu.

13. Návštěvníci kolumbária jsou povinni zdržet se všeho, co by rušilo pietu a klid
kolumbária.

14. Případná přání, podněty nebo stížnosti nájemce napíše do Knihy kolumbária
umístěné v předchrámoví, příp. nahlásí službě v předchrámoví, pracovníkům ve farní
kanceláři nebo písemně RS.

16. Porušení tohoto „Řádu“ opravňuje RS ke zrušení Smlouvy.

17. Tento „Řád“ byl schválen RS dne 26. února 2013 s účinností ode dne 1. března
2013.

