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Úhrada pronájmu hrobového místa – od roku 2015 
 

Vážení klienti, Správa hřbitovů a krematoria města Plzně p. o. Vám nabízí od kalendářního roku 2015 

možnost volby způsobu úhrady pronájmu hrobových míst. Označte křížkem v kolonce „volba“ 

způsob úhrady, dle které bude Vaše platba realizována: 
 

Volba Způsob úhrady Specifikace 

 Poštovní poukázkou A – na přepážce České 

pošty. 

Složenku zaslat (nehodící se škrtněte): 

a) na adresu nájemce 

b) na adresu kontaktní osoby (vyplňte níže) 

 Inkasním příkazem na číslo účtu SHaK: 

42336311/0100 

Platba bude inkasována z Vašeho účtu během 

druhého a třetího čtvrtletí daného roku. 

Přiložte k této odpovědní zásilce souhlas Vaší 

banky s inkasem a zde uveďte Vaše bankovní 

spojení: 

 

……………………………………………… 

 Jednorázovým bankovním převodem na 

číslo účtu SHaK: 42336311/0100 

Platbu proveďte nejpozději do konce listopadu 

daného kalendářního roku. 

Zde uveďte Vaši e-mailovou adresu, na kterou 

Vám bude zasílána elektronická faktura: 

 

……………………………………………….. 

 V hotovosti v úředních hodinách na přepážce 

oddělení Evidence hrobových míst na 

Ústředním hřbitově v Plzni, Rokycanská 125. 

(Z důvodu omezené časové kapacity a delší 

čekací doby na vyřízení platby doporučujeme 

tohoto způsobu úhrady využívat minimálně.)  

září – červen 

Po a St 7.00 – 11.00 12.00 – 16.30                  

Čt a Pá 9.00 – 11.00 12.00 – 15.00 

červenec a srpen 

Po a St 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00                    

Čt a Pá 9.00 – 11.00 12.00 – 15.00 

 

Pro aktualizaci Vašich údajů prosím vyplňte: 
 

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

Adresa trvalého bydliště: ……….…….……………………………………….……………..……….. 

Korespondenční adresa: ……………….…………………………………………………..….……… 

E-mail: ……………………………………..………    Telefon: ……………………….………..……. 

Kontaktní osoba v případě nedosažitelnosti nájemce (jméno, adresa, …):  

…………………………………………………………………………………………………………... 

Tuto odpovědní zásilku zašlete zpět v přiložené obálce. Poštovné je uhrazeno. 

                                                                                                                                     Děkujeme 

                                                                            Správa hřbitovů a krematoria města Plzně 

Číslo hrobu 
Jméno nájemce 
Adresa 
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