
Svatební ob�ady v Ústí nad Orlicí 
– informa�ní servis – 

      -    místo konání svatebních ob�ad�
- termíny konání svatebních ob�ad� bezplatné i zpoplatn�né 
- možnosti konání svatebních ob�ad� mimo stanovenou dobu nebo  

na kterémkoliv vhodném míst� ve správním obvodu 
- poplatky za povolení s�atku v jinou dobu nebo na jiném míst�
- poplatky p�i uzav�ení manželství s cizincem 
- církevní s�atky, podání žádosti, vystavení osv�d�ení 
- formality k uzav�ení ob�anského s�atku 

Místo konání svatebních ob�ad�

1. Bezbariérová ob�adní sí� v budov� starobylé radnice na Mírovém nám�stí �p. 16 
2. Hernychova vila �p. 72, jejíž secesní prostory jsou stanoveny jako jiné vhodné místo

Termíny konání svatebních ob�ad�  v ob�adní síni a v Hernychov� vile

Pro rok 2012 jsou stanoveny svatební termíny pro oddávání jak v prostorách starobylé radnice 
M�stského ú�adu tak v prostorách sálu secesní Hernychovy vily. 
V ob�adní síni ú�adu jsou svatební ob�ady bezplatné, poplatek za konání svatebního ob�adu 
v Hernychov� vile �iní celkem 4.500,-- K�, z toho pronájem místnosti a režie Muzea �iní 
3.500,-- K� a správní poplatek za jiné vhodné místo �iní 1.000,--K�. 
Vypsané svatební termíny jsou p�ílohou tohoto servisu. 

Konání svatebních ob�ad� mimo dobu stanovenou radou obce nebo na 
kterémkoliv vhodném míst� ve správním obvodu matri�ního ú�adu

Zájemci o svatební ob�ad mohou požádat také o konání s�atku mimo termín nebo na jiném 
vhodném míst� dle § 12 zákona �. 301/2000 Sb., o matrikách a dle § 3 odst. 2 zákona �. 
94/1963 Sb., o rodin�. Žádost se podává písemn�  na matrice našeho ú�adu. O žádosti je 
rozhodováno ve zkráceném správním �ízení dle § 67 odst. 2 správního �ádu formou Záznamu 
o vyhlášeném rozhodnutí.  

Poplatky za povolení s�atku v jinou dobu nebo na jiném míst�

Správní poplatek za konání svatebního ob�adu v jinou než stanovenou dobu nebo na jiném 
vhodném míst� �iní dle položky 12 bodu c) zákona �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
1.000,-- K�. Poplatky se dále nes�ítají. 



Poplatky za uzav�ení s�atku s cizincem

Uzav�ení manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt v �eské republice 
a druhý nemá   (cizinec bez  trvalého pobytu) je zpoplatn�no �ástkou 2.000,-- K�. 
Nemá-li ani jeden ze snoubenc� trvalý pobyt v �eské republice (nap�. oba cizinci), �iní 
správní poplatek 3.000,-- K�. Upravuje zákon �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
položka 12, body a) – b). 

Církevní s�atky, podání žádosti, vystavení osv�d�ení

Pro uzav�ení církevního s�atku je t�eba zažádat na matrice  o vydání osv�d�ení. Osv�d�ení 
k církevnímu s�atku  vydá matrika, v jejímž správním obvodu má být  s�atek uzav�en. 
Snoubenci p�edloží stejné doklady jako p�i uzavírání ob�anského s�atku. 

Formality k uzav�ení ob�anského s�atku

Snoubenec je dle § 32 až 37 zákona �. 301/2000 Sb., o matrikách povinen  k p�íslušnému 
tiskopisu p�edložit tyto doklady:  

- pr�kaz totožnosti (platný ob�anský pr�kaz, cestovní doklad) 
- rodný list 
- doklad s údaji o osobním stavu a trvalém bydlišti (pokud není OP) 
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, p�ípadn� úmrtní list zem�elého manžela 
- cizinec dále p�edloží doklad o právní zp�sobilosti k uzav�ení manželství v�etn�

p�íslušných ov��ení, p�ípadn� další pot�ebné doklady. Všechny cizozemské doklady  
musí být p�eloženy do �eského jazyka soudním tlumo�níkem a opat�eny tlumo�nickou 
doložkou p�ekladatele (vyjma Slovenska). 
Pokud cizí státní ob�an neovládá �eský jazyk, je povinen p�izvat ke svatebnímu 
ob�adu tlumo�níka. 

Pár slov záv�rem

Se všemi úkony, které souvisejí s uzav�ením manželství, se snoubenci bez obav mohou obrátit 
na pracovnice matriky, které jim rády pomohou a vysv�tlí vše pot�ebné. T�šíme se na naše 
potenciální zájemce. 

Kontakty: - Jaroslava Mikysková, mikysko@muuo.cz, tel.: 465 514 230 
                     -  Milada Flídrová, flidrova@muuo.cz, tel.: 465 514 231 

Fotogalerie
  





P�ehled svatebních termín� – rok 2013
ob�adní sí� m�stského ú�adu, Hernychova vila 

M�síc  termín  místo konání 

Leden  19.1.2013   ob�adní sí�
   26.1.2013  Hernychova vila 

Únor     9.2.2013  ob�adní sí�
   23.2.2013  Hernychova vila 

B�ezen    2.3.2013  ob�adní sí�
   16.3.2013  ob�adní sí�
   30.3.2013  Hernychova vila 

Duben  13.4.2013  ob�adní sí�
   20.4.2013  ob�adní sí�
   27.4.2013  Hernychova vila 

Kv�ten  18.5.2013  ob�adní sí�
   25.5.2013  Hernychova vila 

�erven    1.6.2013  ob�adní sí�
   15.6.2013  ob�adní sí�
   22.6.2013  ob�adní sí�
   29.6.2013  Hernychova vila 

�ervenec  13.7.2013  ob�adní sí�
   20.7.2013  ob�adní sí�
   27.7.2013  Hernychova vila 

Srpen    3.8.2013  ob�adní sí�
   10.8.2013  ob�adní sí�
   24.8.2013  ob�adní sí�
   31.8.2013  Hernychova vila 

Zá�í     7.9.2013  ob�adní sí�
14.9.2013  ob�adní sí�
21.9.2013  ob�adní sí�

�íjen     5.10.2013  ob�adní sí�
19.10.2013  ob�adní sí�
26.10.2013  Hernychova vila 

Listopad  16.11.2013  ob�adní sí�
   30.11.2013  Hernychova vila 

Prosinec    7.12.2013  ob�adní sí�
   21.12.2013  ob�adní sí�
   28.12.2013  Hernychova vila


