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Vážení pozůstalí, 
 
 
dovolte, abychom Vám pomohli se zajištěním smutečního obřadu a vším,  
co s tím souvisí. 
 
 
Před návštěvou je vhodné se s rodinou domluvit na těchto údajích: 
 

• objednavatel rozloučení 
• místo smutečního rozloučení 
• množství parte a smutečních obálek 
• květinové dary a nápisy na stuhy 
• možnost poděkování naším obřadníkem, řečníkem, farářem 
• hudba dle Vašeho výběru 
• autobusová doprava na obřad 

 
 
Doklady ke sjednání: 
  

• občanský průkaz objednavatele nutný   
• občanský průkaz zesnulé/ho 
• je-li k dispozici rodný a oddací list, přineste je s sebou, ale nejsou nutné při 

sjednání 
• pokud přinesete řidičský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a pas, 

odevzdáme je za Vás 
• šaty 
• záloha min 10.000,- Kč, dle objednávky. 

 
Smuteční obřady zajišťujeme dle Vašeho přání: 
 

• v kapli - horní hřbitov v Benátkách n.J., nebo sv. Havla v Horních Stakorech  
• v kostele v Kosmonosích, Mladé Boleslavi, Bakově n.J., Benátkách n. J.  

a dalších 
• ve smuteční síni v Mladé Boleslavi, Kosmonosích, Bakově nad Jizerou, 

Čejeticích 
• rozloučení z domu smutku, na hřbitově 
• ve smuteční síni, kostele v jiném městě 
• krátké rozloučení i v případě bezobřadní kremace  
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Smuteční rozloučení je možné sjednat  
 

• kancelářích na adrese:  
 
             Kosmonosy    
        Debřská 470 
                Po – Pá 8–14 hodin 
        tel. +420 602 356 603 
 
                Mladá Boleslav 
                T. G. Masaryka 841 
                Po – Pá 8–16 hodin  
        tel. +420 721 590 999 
               (u Sportu, autobusová zastávka směr Jičínská ul.) 
 
                Benátky nad Jizerou 
                Pražská 68 
                Po – Pá 8–16 hodin 
        tel. +420 725 460 020 
 

• elektronicky, telefonicky (bezobřadní kremaci) 
• ve Vašem bytě (včetně vytištění smutečního oznámení) 

 
 
 
 
 
 
Mimo provozní dobu lze u nás sjednat smuteční  
rozloučení po předchozí telefonické domluvě. 
 
V případě, že sjednáte rozloučení u jiné pohřební služby, bude 
k ceně za převoz účtována částka 3.450,- Kč s DPH 15% 
za vývoz a předání zesnulé/-ho jiné pohřební službě. 
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Zajišťujeme: 
 

• smuteční rozloučení bez obřadu – rozloučení je následně možné při ukládání 
urny do hrobu, hrobky či kolumbária 

• pronájem a prodej umělé smuteční vazby 
• prodej veškerých doplňků 
• zhotovení foto keramiky z Vaší fotografie 
• památeční sklo 
• non stop převozy zesnulých po celé ČR i zahraničí 
• úklid bytu po zesnulém 
• exhumace 
• provádíme vsyp ostatků zesnulého 
• kamenické práce 
• zajištění právního poradenství  
• možnost splátek 

 
 
Nová kancelář: na T.G. Masaryka 841, Mladá Boleslav( na proti sportu ) 
GPS souřadnice: 50.4126058N, 14.9099847E 
 

 
 
 
Bližší informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání 
v našich kancelářích. 
Volejte nám 24 hodin denně po celý týden 
326 724 196, 602 356 603, 602 209 509 
 
Respektujeme Vaše přání 
         
     Pohřební služba Beneš 
 Stanislav Beneš 
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