Informace ke konání svatebních obřadů v Mariánské Týnici
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici nabízí možnost uspořádat
svatební obřad ve svém areálu.
Místo a doba konání svatebních obřadů
Pro konání svatebních obřadů je vyhrazen prostor v kostele Zvěstování Panny Marie.
Upozorňujeme, že i v těchto prostorách se konají výstavy, jejichž architektonické řešení je
nutné svatebčany respektovat. Pro svatební hosty je možná po předchozí domluvě prohlídka
expozice muzea při respektování návštěvního řádu a zaplacení vstupného. Svatební obřady se
konají pouze v měsících od dubna do října, a to o sobotách určených matrikou v Kralovicích.
Přístup do objektu, průběh obřadu
Pro svatebčany je přístup z veřejného parkoviště přímo do kostela ze severní strany (vstup
bude otevřen). Přibližně čtvrt hodiny před zahájením obřadu přivítají pracovnice městského
úřadu snoubence i svatebčany u dveří kostela, kde následně pozvou snoubence
dovnitř. Samotný průběh obřadu je zcela v režii Vaší a pracovníků městského
úřadu. Pokud nezvolíte reprodukovanou hudbu, doporučujeme hudebníkům, předem se
seznámit se zdejší akustikou. V kostele máme vlastní výzdobu, pokud by Vám tato výzdoba
nevyhovovala, je nutné si ji objednat individuálně.
POHAZOVÁNÍ KONFET, ŽIVÝCH KVĚTŮ, RÝŽE A JINÉHO MATERIÁLU
V PROSTORU KOSTELA, AMBITU A PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO, Z DŮVODU
OCHRANY PÍSKOVCOVÉ DLAŽBY A OSTATNÍCH PARKOVÝCH ÚPRAV. JE
TŘEBA NA TO UPOZORNIT I SVÉ HOSTY!
Pořizování fotografií v místě konání obřadu i po celé trase při příchodu a odchodu je
zahrnuto v poplatku muzea, není zvlášť hrazeno. Pořízení svatebních fotografií v expozici
muzea je zpoplatněno částkou 300,- Kč, přičemž je nutné respektovat Návštěvní řád expozic
muzea, (mj. nelze manipulovat s exponáty) a není možné omezovat pohyb ostatních
návštěvníků muzea.
Poplatek
Poplatek za konání svatebního obřadu je stanoven aktuálním Cenovým výměrem vstupného
Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Plaťte jej prosím v pokladně
muzea hotově či kartou (nebo bankovním převodem) nejpozději měsíc před konáním obřadu.
Z důvodu návštěvnického provozu i z hlediska návaznosti dalších svateb je Váš pobyt v
prostorách muzea omezen max. na jednu hodinu. Výše poplatku činí 5.000,- Kč. Ostatní
poplatky jsou hrazeny na Městském úřadu v Kralovicích.
Místní kontakty
matrika: Městský úřad Kralovice 373 300 225
farnost: Římskokatolická církev – Kralovice 373 396 326

Římskokatolická církev – Plasy 731 402 651
Obecné pokyny
Civilní sňatek:
Oba snoubenci by se měli dostavit na Městský úřad v Kralovicích nejpozději 14 dnů (cizinci
1 měsíc) před konáním sňatku (pokud se nedohodnou jinak) a předložit vyplněný formulář
k uzavření manželství a tyto doklady (u cizinců podá informaci o potřebných dokladech
matrika):
- platný občanský průkaz
- doklad o státním občanství (lze prokázat platným dokladem totožnosti)
- rodný list
- rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní
moci, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
- ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela/manželky
- mají-li snoubenci dítě, jeho rodný list
Rodné listy a doklady, které se přikládají k dotazníku o uzavření manželství, budou vráceny
spolu s oddacím listem. Při sňatku budou snoubencům podle Zákona o občanských průkazech
odstřiženy rohy občanských průkazů. Tyto průkazy jsou platné pouze v ČR a nelze na ně
vycestovat do zahraničí. Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí ihned po svatbě, musí si
předem zajistit platné cestovní pasy. Do 15 kalendářních dnů po obdržení oddacího listu jsou
oba snoubenci povinni zažádat o nový občanský průkaz.
Církevní sňatek:
Při uzavírání církevního sňatku se snoubenci dostaví na matriku v Kralovicích, kde vyplní
Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a předloží doklady stejné jako při
uzavírání sňatku civilního. Matrika po kontrole všech dokladů vydá osvědčení, že snoubenci
splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku, které má platnost 3 měsíce. Toto
osvědčení předloží snoubenci duchovnímu.

