č.j.: 839/2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 790
ze dne 11.11.2015
Úrčení úředního obřadního místa TOWER PARK PRAHA - Žižkovská věž pro konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního úřadu
Úřadu městské části Praha 3 a stanovení oddávacích dnů a hodin
Rada městské části

I.

schvaluje
1. úřední obřadní místo pro konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního
úřadu Úřadu městské části Praha 3 "TOWER PARK PRAHA - Žižkovská věž", Mahlerovy
sady 2699/1, Praha 3, kde se budou sňatečné obřady pro snoubence vykonávat bez
zaplacení správního poplatku
2. oddávací dny: čtvrtý čtvrtek v každém měsíci daného kalendářního roku počínaje
rokem 2016; oddávací hodiny: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 a 12:00 hodin

II.

ukládá
1. vedoucímu odboru vnějších vztahů a komunikace
1.1. zveřejnit tuto informaci na internetových stránkách
2. vedoucímu odboru technické správy majetku a investic
2.1. zajistit technickou stránku při realizaci sňatečných obřadů
3. vedoucímu odboru dopravy
3.1. zajistit v těchto dnech zpřístupnění příjezdové komunikace

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Mgr. Lucie Vítkovská
zástupkyně starostky

Důvodová zpráva
Zpracoval: Ivana Eliška Trojanová pověřená ved. odboru občansko správního
Na základě opakujících se žádostí snoubenců, aby svůj projev vůle, že spolu vstupují do manželství,
mohli učinit v prostoru TOWER PARK PRAHA - Žižkovská věž, Mahlerovy sady 2699/1, Praha 3 (dále jen
"Žižkovská věž"), a současně nemuseli žádat matriční úřad Úřadu městské části Praha 3 o povolení
uzavření manželství na jiném vhodném místě, jež mj. navíc podléhá správnímu poplatku v částce
1.000,-Kč, anebo aby zde nemuseli uzavírat manželství církevní formou, bude jistě přínosem a
značným organizačním usnadněním určit "Žižkovskou věž" jako úřední místo pro konání slavnostních,
resp. sňatečných obřadů.
Městská část Praha 3 současně získá další alternativní místo pro konání sňatečných obřadů a
zatraktivní tak nabídku pro zájemce, kteří chtějí vstoupit do manželství ve správním obvodu Prahy 3.
Schválením tohoto místa, jako místa určeného pro konání slavnostních obřadů, bude naplněno
ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění.

