POHŘEBNÍ SLUŽBA
MĚSTYSE NEZAMYSLICE

Kontakt v pracovní dny: Úřad městyse Nezamyslice
Tjabinova 111
798 26 Nezamyslice
tel: 582 388 119
Kontaktní osoba:

Špičková Iva
tel: 721 940 814

Smrt nás stále doprovází a je neoddělitelná od našeho života. Hloubka zármutku
při ztrátě milovaného člověka je těžko změřitelná. A právě v téhle chvíli jsme tu
pro Vás.
Nabízíme Vám zajištění všech služeb spojených s důstojným pohřbením Vašich
blízkých.

!!! Pouze na Vás je rozhodnutí, kterou pohřební
službu si zvolíte !!!
• Jak postupovat při úmrtí v domácím prostředí
Je nezbytné zavolat lékaře na tel. 155, který provede ohledání zesnulého a
vystaví „List o prohlídce zemřelého“. Tento doklad slouží jako průvodní doklad k
převozu zemřelého pohřební službou.

• Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domově důchodců
V takovém případě budete kontaktování z příslušného ústavu. Poté je potřeba
se rozhodnout o výběru pohřební služby, se kterou projednáte způsob
posledního rozloučení s Vaším drahým zesnulým.

K vyřízení pohřbu potřebujete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

občanský průkaz zemřelé/ho/
rodný list, popřípadě oddací list zemřelé /ho/
cestovní pas zemřelé osoby (pokud je držitelem)
průkaz zdravotní pojišťovny
občanský průkaz vypravitele pohřbu
rodné číslo pozůstalého manžela/ky/
oblečení pro zemřelého
originál fotografie - velikosti viz. OP (má-li být na smutečním oznámení)
oděv do rakve (v případě kremace – bez obuvi, v případě pohřbení do hrobu
– obuv dle zvážení pozůstalých)

Převoz zemřelých z místa úmrtí zajišťujeme
nepřetržitě 24 hodin denně.
Naše pohřební služba nabízí komplexní pohřební služby:
-

sjednání pohřbu v pracovní dobu
převoz zesnulých ihned po úmrtí – nonstop po telefonické dohodě
pohřby zesnulých v kostele i smuteční obřadní síni
zajištění řečníka, hudebního doprovodu na smutečním rozloučení
zajištění hudby - dechovky při pohřbech v kostele
autobusová doprava pro smuteční hosty
tisk úmrtního oznámení na počkání
převoz zemřelých ke zpopelnění po obřadu nebo bez obřadu
dovoz urny po zpopelnění
výkop hrobu, otevření hrobky, úprava hrobu - hrobky po pohřbení
položení květinových darů na hrob
květinová výzdoba - živá, umělá (dle vlastního výběru)
dovoz i odvoz květinových darů v případě zájmu pozůstalých
administrativa spojená s vystavením úmrtního listu, poskytnutí informací
ohledně vyřízení vdovského důchodu, nového OP pozůstalého manžela
- prvotní informace ohledně dědického řízení
Provozní doba pohřební služby:
NONSTOP, resp. po telefonické domluvě na tel. 721 940 814
Provozní doba hřbitova Nezamyslice:
od 1.4. do 10.11.
7:00 – 20:00
od 11.11. do 31.3. 8:00 – 18:00

