STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Stanovení dne 22. září 2018, jako dne pro uzavírání manželství
Stručný obsah: V září 2018 se na náměstí Dr. E. Beneše uskuteční rozsáhlé natáčení zahraničního
celovečerního snímku s pracovním názvem "BOSCO". Z toho důvodu bude omezen provoz na náměstí a
vstup do historické budovy radnice. Tato skutečnost ovlivní plánové svatební obřady v termínu 22. září,
nicméně to není důvodem pro jejich rušení.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: kompenzace nižšího komfortu snoubenců dne 22. 9. 2018
Zpracoval:

Sacherová Pavlína, Bc. - pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení
městské informační centrum

Projednáno s:

Tibor Batthyány
primátor města

Předkládá:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
stanovuje
sobotu 22.9.2018 od 10 hodin jako den pro uzavírání manželství, bez poplatku

ukládá
informovat o tomto rozhodnutí rady města zájemce o uzavření sňatku.
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V září 2018 se na náměstí Dr. E. Beneše uskuteční rozsáhlé natáčení zahraničního celovečerního snímku s
pracovním názvem "BOSCO". Z tohoto důvodu bude omezen provoz na náměstí a vstup do historické budovy
radnice.
Tato skutečnost ovlivní plánové svatební obřady v termínu 21. a 22. září, nicméně to není důvodem pro jejich
rušení.
Snoubencům, kteří mají tyto termíny rezervované, nebude umožněn příjezd a parkování před budovou radnice,
ale
bude jim nabídnuto parkování v ulici 5. května před NG Plaza.
V pátek 21. září snoubenci neplatí žádný správní poplatek, protože pátek je stanoven jako den pro uzavírání
manželství.
Protože se jedná o omezení ze strany města a v rámci sjednocení podmínek pro snoubence po oba dny,
navrhuje odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, po konzultaci s oddělením matriky, stanovit i sobotu 22. 9.
2018,
jako den pro uzavírání manželství. Snoubenci tak nebudou platit správní poplatek 1 000 Kč.
Vstup do budovy radnice bude zajištěn bočním vchodem od Komerční banky.
V tuto chvíli mají sňatek v sobotu 22. 9. 2018 rezervovaný dva páry. Ty budou kontaktovány a informovány o
výše uvedených
skutečnostech po rozhodnutí rady města. Novým zájemcům budou informace sděleny oddělením matriky, při
osobní rezervaci.

Přílohy:
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