MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 770
ze dne 20.11.2019
Určení úředního obřadního místa Dům RADOST, pro konání sňatečných
obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Městské části Praha 3,
Úřadu městské části, a stanovení oddacích dnů a hodin v roce 2020
Rada městské části

I.

schvaluje
1. úřední obřadní místo pro konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního
úřadu Městské části Praha 3, Úřadu městské části, střecha Domu RADOST, nám.
Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, kde se budou sňatečné obřady vykonávat v roce
2020 v pevně stanovených dnech a hodinách, s výjimkou dnů, jež jsou státem
uznaným svátkem
2. oddací měsíce, dny a hodiny: červen, červenec, srpen a září 2020 - každý 1. čtvrtek
daného kalendářního měsíce, počínaje červnem 2020; oddací hodiny: 10:00 hodin,
11:00 hodin 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

Jiří Ptáček
starosta městské části

Ondřej Rut
místostarosta městské části

Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor občansko správní
Na základě opakujících se žádostí snoubenců, aby svůj projev vůle, že spolu vstupují do manželství,
mohli učinit tzv. pod širým nebem, a současně mohli vnímat také panorama hlavního města Prahy, a
na základě doporučení radní Městské části Praha 3, předjednal matriční úřad Městské části Praha 3,
Úřadu městské části, možnost oddávat na novém obřadním místě na střeše Domu RADOST, nám.
Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 (dále jen "Dům RADOST"), a to každý 1. čtvrtek od června do září
2020 od 10:00 do 12.00 hodin. Cenu za pronájem výše uvedeného místa si management Domu
RADOST stanovil na 5 000,- Kč za jeden obřad.
Předpokládáme, že schválením nového úředního obřadního místa na střeše Domu RADOST se zvýší
zájem cizinců o uzavření manželství ve správním obvodu Prahy 3, a tím současně vzroste příjem z
vybíraných správních poplatků od snoubenců - cizinců, kteří dle zákona o správních poplatcích jsou
povinni zaplatit 2 000,- Kč (nemá-li snoubenec v České republice povolen trvalý pobyt), nebo 3 000,Kč (nemají-li oba snoubenci v České republice povolen trvalý pobyt). Zaplacení správního poplatku se
netýká českých státních občanů, kteří mají v České republice evidovaný trvalý pobyt.
Schválením navrhovaného místa, jako místa určeného pro konání slavnostních sňatečných obřadů,
bude naplněno ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů.

