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Informace o sňatku  
 

Termín sňatku lze objednat osobně u: 

Moniky Korbelářové, kancelář č. 9, tel. 482 411 423, korbelarova@muhradek.cz 

Jaroslavy Šalátové, kancelář č. 10, tel. 482 411 422, salatova@muhradek.cz 

Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Matriční úřad zadává 

snoubencům časové termíny svatebních obřadů tak, aby na sebe jednotlivé obřady 

navazovaly.  

Alespoň 14 dní před domluveným termínem sňatku se oba snoubenci dostaví před 

matriční úřad, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a zároveň předloží potřebné 

doklady. Dotazník je třeba vyplnit čitelně, nejlépe hůlkovým písmem nebo strojem. 

  

Potřebné doklady k uzavření manželství: 

- platné občanské průkazy obou snoubenců (dále OP)  

- rodné listy  

- pokud je snoubenec rozvedený – rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí 

právní moci (pokud má v OP stále stav ženatý/vdaná předkládá s rozsudkem 

o rozvodu manželství Výpis z informačního systému – vydává Obecní úřad, evidence 

obyvatel v místě trvalého pobytu snoubence)  

- pokud je snoubenec ovdovělý – úmrtní list bývalého manžela/manželky  

- pokud je snoubenec cizinec - osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 

Na území České republiky lze uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku. 

Občanský sňatek lze uzavřít před starostou/primátorem, místostarostou/náměstkem primátora 

nebo pověřeným členem zastupitelstva obce za přítomnosti matrikářky, v jejímž správním 

obvodu se manželství uzavírá.  

Církevní sňatek lze uzavřít před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou 

společností.  

Pokud některý ze snoubenců nemluví česky, nebo je neslyšící či němý, je nutná přítomnost 

tlumočníka. Účast tlumočníka si snoubenci zajišťují sami. 

 

Obřadní místo a doba stanovená radou Města Hrádek nad Nisou: 

Radou města je stanoveno, že úředním dnem pro konání sňatků je vždy druhý pátek 

v měsíci v době od 10.00 do 15.00 hodin pro sňatky konané v obřadní síni Městského 

úřadu Hrádek nad Nisou. Uzavření sňatku na tomto místě a v tuto dobu nepodléhá 

správnímu poplatku.  

 

Snoubenci, kteří mají zájem uzavřít manželství na jiném vhodném místě, tedy mimo 

obřadní síň Městského úřadu Hrádek nad Nisou, a mimo dobu stanovenou radou obce, 

nejprve kontaktují matriku Městského úřadu Hrádek nad Nisou za účelem domluvení 

termínu svatby. Pokud se sňatek uzavírá mimo dobu a místo stanovené radou města, hradí se 

správní poplatek ve výši 1000,- Kč. 

 

Při svatebních obřadech, které se konají mimo obřadní síň, zajišťuje Městský úřad Hrádek 

nad Nisou pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího a jejich dopravu na místo obřadu 

a zpět. Snoubenci si sami na vlastní náklady zajišťují např. květinovou výzdobu, hudební 

doprovod, fotografování, organizaci obřadu, apod.  

 

Sňatky neprovádíme v neděli a ve dnech státního svátku. 
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Oddávající: pro volební období 2018 – 2022 jsou k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství, pověřeni: Mgr. Jaroslav Poláček, ThMgr. Hedvika Zimmermannová, 

Věra Baumgartnerová, Martin Půta, Antonín Raban, MUDr. Radomír Sekvard. Ze zákona 

tuto činnost provádějí starosta Mgr. Josef Horinka a místostarosta Pavel Farský.  

 

Starosta a místostarosta nematriční obce, tj. starostka Chotyně Jana Mlejnecká, místostarostka 

Chotyně Ivana Morgensternová, starosta Rynoltic Jan Vacek a místostarostka Rynoltic Soňa 

Starečková Postlová mohou přijímat prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a 

to pouze v případě, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním 

obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce.  

 

Další informace: 

U občanského sňatku musí být vždy přítomna matrikářka. Obec Chotyně a obec Rynoltice 

jsou zařazeny do matričního obvodu Městského úřadu Hrádek nad Nisou. 

 

Prohlášení o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou 

svědků. Snoubenci by proto měli zvolit vhodné oblečení. V den sňatku před obřadem 

předloží matrikářce snoubenci i svědci platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k 

ověření totožnosti. Snoubencům bude u občanského průkazu ustřižena vyznačená část 

a vydáno potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. 

 

Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh svatebního obřadu, pokud by byl obřad 

jakýmkoliv způsobem narušen, oddávající má právo obřad přerušit nebo odložit.  

 

Fotografa k obřadu si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady. Fotografové mají 

možnost fotografovat před samotným obřadem (před příchodem oddávajícího) a po skončení 

obřadu (při gratulacích). V průběhu obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby 

nebyl narušen samotný obřad, a není přípustné, aby fotograf vstupoval do prostoru mezi 

oddávajícím a snoubenci. 

 

Oddací list lze vyzvednout v týdnu po sňatku nebo v termínu dohodnutém s matrikářkou 

po předložení občanského průkazu. Na požádání lze oddací list zaslat poštou. 

 

Správní poplatky při uzavření manželství: 

- na místě a v termínu stanoveném radou obce (tj. vždy druhý pátek v měsíci v době od 

10.00 do 15.00 hodin v obřadní síni, vyjma dnů, které jsou státním svátkem) - bez 

poplatku  

- mimo místo nebo termín stanovený radou obce – 1.000 Kč  

- mezi snoubenci, z nichž jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2.000 Kč  

- mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč  

Poplatky jsou splatné při sepsání dotazníku k uzavření manželství, tj. před uzavřením sňatku. 

 

aktualizováno 28.4.2021 


