
Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214
tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030
web: http://www.mestobustehrad.cz
email: meu@mestobustehrad.cz

Č.j.: MUBU 2054/2022 Buštěhradě dne 20. října 2022

Oznámení záměru pronájem
hrobového místa M –XX - 4/UH

Město Buštěhrad

zveřejnuje podle § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,

z á m ě r p r on a j m o u t

hrobové místo M-XX-4/UH veřejné pohřebiště je situováno na pozemcích parc.č. 217 a
218, nacházející se v majetku města Buštěhrad, zapsané na listu vlastnictví c. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

1. Přibližné rozměry hrobového místa jsou 0,90 x 0,70m celkem 0,63m2.

Zájemci o pronájem hrobového místa se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky
do 14.11.2022.

…………………………………
Ing. arch. Daniela Javorčeková

starostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

http://www.mestobustehrad.cz/
mailto:meu@mestobustehrad.cz


Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214
tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030
web: http://www.mestobustehrad.cz
email: meu@mestobustehrad.cz

Č.j.: MUBU-2056/2022 V Buštěhradě dne 20. října 2022

Oznámení záměru pronájem
hrobového místa L – III-20/UK.

Město Buštěhrad

zveřejnuje podle § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,

z á m ě r p r on a j m o u t

hrobové místo L – III-20/UK – urnové kolumbárium. Veřejné pohřebiště je situováno na
pozemcích parc.č. 217 a 218, nacházející se v majetku města Buštěhrad, zapsané na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kladno.

Přibližné rozměry okénka kolumbária jsou 0,40m x 0,45m, což je celkem 0,18m2.

Zájemci o pronájem hrobového místa se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky
do 4.11.2022.

…………………………………
Ing. arch. Daniela Javorčeková

starostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

http://www.mestobustehrad.cz/
mailto:meu@mestobustehrad.cz


Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214
tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030
web: http://www.mestobustehrad.cz
email: meu@mestobustehrad.cz

Č.j.: MUBU-2057/2022 V Buštěhradě dne 20. října 2022

Oznámení záměru pronájem
hrobového místa L – III-21/UK.

Město Buštěhrad

zveřejnuje podle § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,

z á m ě r p r on a j m o u t

hrobové místo L – III-21/UK – urnové kolumbárium. Veřejné pohřebiště je situováno na
pozemcích parc.č. 217 a 218, nacházející se v majetku města Buštěhrad, zapsané na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kladno.

Přibližné rozměry okénka kolumbária jsou 0,40m x 0,45m, což je celkem 0,18m2.

Zájemci o pronájem hrobového místa se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky
do 4.11.2022.

…………………………………
Ing. arch. Daniela Javorčeková

starostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

http://www.mestobustehrad.cz/
mailto:meu@mestobustehrad.cz
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Č.j.: MUBU 2255/2022 Buštěhradě dne 20. října 2022

Oznámení záměru pronájem
hrobového místa M –XX - 5/UH

Město Buštěhrad

zveřejnuje podle § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,

z á m ě r p r on a j m o u t

hrobové místo M-XX-5/UH veřejné pohřebiště je situováno na pozemcích parc.č. 217 a
218, nacházející se v majetku města Buštěhrad, zapsané na listu vlastnictví c. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

1. Přibližné rozměry hrobového místa jsou 0,90 x 0,70m celkem 0,63m2.

Zájemci o pronájem hrobového místa se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky
do 4.11.2022.

…………………………………
Ing. arch. Daniela Javorčeková

starostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

http://www.mestobustehrad.cz/
mailto:meu@mestobustehrad.cz


Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214
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Č.j.: MUBU-2058/2022 V Buštěhradě dne 20.října 2022

Oznámení záměru pronájem
hrobového místa L – II - 39/UK.

Město Buštěhrad

zveřejnuje podle § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,

z á m ě r p r on a j m o u t

hrobové místo – okénko kolumbária - L – II - 39/UK. Veřejné pohřebiště je situováno na
pozemcích parc.č. 217 a 218, nacházející se v majetku města Buštěhrad, zapsané na listu
vlastnictví c. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kladno.

Přibližné rozměry hrobového místa jsou 0,40m x 0,45m, což je celkem 0,18m2.

Zájemci o pronájem hrobového místa se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky
do 4.listopadu 2022.

…………………………………
Ing. arch. Daniela Javorčeková

starostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

http://www.mestobustehrad.cz/
mailto:meu@mestobustehrad.cz

