
Obřady mimo dobu nebo místo  
stanovené Radou města Opavy  

 
Termíny (data) pro uzavření manželství jsou uvedeny v tabulce „Termíny pro rok 2023“, místem 
pro uzavření manželství je obřadní síň v Městském domě kultury Petra Bezruče v Opavě, Nádražní 
okruh 27 (dále jen MDKPB). 
Termíny pro konání obřadů na jiném vhodném místě (mimo MDKPB) nebo v jinou dobu, jsou na 
návrh snoubenců na matrice rezervovány dle možností matričního úřadu, v souladu s ust. § 12 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Obřad v jinou dobu 
Pokud snoubenci plánují svůj obřad v jinou dobu (jiný den), než je stanovená sobota, musí požádat 
matriční úřad v Opavě, Krnovská 71/B o povolení uzavřít manželství v jinou dobu, než stanovila Rada 
města Opavy. Matriční úřad může takové žádosti vyhovět, pokud je schopen zabezpečit konání 
obřadu (zajištění sálu, hudby, oddávajícího). Za vydané povolení se hradí správní poplatek ve výši 
1000 Kč podle pol. 12 písm. c zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Ke správnímu poplatku je účtován také provozní poplatek za služby nad rámec bezplatného obřadu 
(viz. pravidla). 
V době schválených termínů je možné využít přilehlé parkoviště. V budově MDKPB probíhají pouze  
sňatečné obřady. 
Mimo stanovené soboty je budova více využívána veřejností, především v pracovní dny – knihovna, 
počítačová učebna, Hospodářská komora, není zajištěno parkování na přilehlém parkovišti, ale je 
možné využít parkování v přilehlém parkovacím domě. 
 
Obřad na jiném vhodném místě 
V případě zájmu o obřad na jiném vhodném místě, než stanovila Rada města Opavy, tedy mimo 
obřadní síň MDKPB, v rámci matričního obvodu Opava, musí snoubenci požádat matriční úřad 
v Opavě, Krnovská 71/B o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě, než stanovila Rada 
města Opavy. Matriční úřad může takové žádosti vyhovět, pokud je schopen technicky zabezpečit 
konání obřadu. Za vydané povolení se hradí správní poplatek ve výši 1000 Kč podle pol. 12 písm. c 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Ke správnímu poplatku je účtován také provozní poplatek za služby nad rámec bezplatného obřadu 
(viz. pravidla). 
Jiné vhodné místo musí být v matričním obvodu Opava, musí splňovat podmínky pro veřejný a 
slavnostní vstup do manželství, být bezpečné (více info na matrice). 
 
Termín obřadu snoubenci nejdříve odsouhlasí s matričním úřadem v Opavě, následně 
s provozovatelem místa, kde má být manželství uzavřeno, aby se předešlo situaci, kdy matriční 
úřad nebude schopen provedení obřadu zabezpečit. 
 
Termíny obřadů z výše uvedeného důvodu je nutno plánovat s předstihem. Pro rok 2023 můžete 
termíny sňatečných obřadů mimo MDKPB rezervovat od 1.9.2022, termíny pro obřady v MDKPB od 
1.11.2022 z důvodu plánování oprav. Termíny můžete sjednávat osobně na matrice, Krnovská 71/B 
nebo telefonicky na č. 553 756 968 nebo 966. 
 
Rezervace termínu svatby bude předběžná, platná do doby, kterou při rezervaci na matrice 
domluvíme. Pokud se do smluveného termínu snoubenci nedostaví na matriční úřad nebo 
nehodnou náhradní termín pro „předoddavkové řízení“, rezervace bude po tomto datu neplatná. 
Závaznou se rezervace stane po splnění podmínek pro uzavření manželství – odevzdaná žádost – 
Dotazník k uzavření manželství s přílohou, dle místa nebo času Žádost o povolení uzavřít manželství 
v jinou dobu nebo na jiném vhodném místě, než stanovila rada města, uhrazeny poplatky.  
V případě sňatku s cizincem je třeba se dostavit na matriku s větším předstihem, vzhledem 
k případnému řízení o Prominutí předložení dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství. 


