Rada města Hlinska stanovila s účinností od 1. 3. 2017 oddací dny na každou sobotu a
poslední dva pátky v kalendářním měsíci v obřadní místnosti radnice Městského úřadu
Hlinsko v čase od 9:00 hodin do 13:00 hodin. Připadá-li oddací den na státem uznaný
svátek, oddacím dnem není. Posledním oddacím dnem v roce 2017 je pátek 22. 12. 2017.
Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady
navazovaly, a zároveň aby oddávající s matrikářkou měli dostatek času k příp. přesunu
z jednoho místa konání svatebního obřadu na místo další.
Provozní poplatky vybírané v souladu se Směrnicí městského úřadu č. 02/2017/R
V souvislosti s konáním svatebních obřadů mimo místo a dobu stanovené pro tyto obřady
usnesením Rady města Hlinska se určují tyto provozní poplatky:
a) 1.000 Kč – uzavření manželství v obřadní místnosti radnice MÚ Hlinsko mimo dobu
stanovenou Radou města Hlinska.
b) 2.000 Kč – uzavření manželství na jiném vhodném místě a mimo dobu stanovenou Radou
města Hlinska.
Plátcem poplatku je, stejně tak, jako v případě správního poplatku vyměřovaného matričním
úřadem dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
jeden ze snoubenců. Platbu vybírá matriční úřad a musí být uhrazena předem.
Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami,
nemají-li trvalý pobyt na území České republiky
Kč 3000
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami,
z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
Kč 2000
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost
Kč 1000
Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od
jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmen c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství
mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.
Osvobození od poplatku
Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

