INFORMACE PRO SNOUBENCE
Podmínky pro využití piaristického kláštera v Příboře
a jeho zahrad k svatebním obřadům
Vážení snoubenci,
vybrali jste si piaristický klášter či jeho zahrady pro svůj svatební obřad. Vašim
rozhodnutím jsme potěšeni a budeme rádi, pokud své významné životní okamžiky u nás
prožijete v radosti, spokojeni s našimi službami. Dovolujeme si proto Vaši pozornost
obrátit k několika důležitým informacím, které je třeba předem znát. Z naší dosavadní
praxe se ukázalo, že nedodržení organizačních pokynů vyvolává zbytečnou nervozitu a
znepříjemňuje tak průběh vašeho svatebního dne. Věříme proto, že u vás nalezneme
pochopení a budeme tak moci zajistit nerušený průběh vašeho svatebního obřadu.
Piaristickou kolej (klášter) v Příboře založil v roce 1694 Karel II. z Lichtensteinu. Barokní
budova postavená v letech 1694-1716 se stala 3. května 1958 vyhlášenou nemovitou
kulturní památkou. Z tohoto důvodu mohou být podmínky obřadů konaných v prostorách
kláštera a jeho zahrad mírně odlišné než v klasických obřadních místnostech.
Zahrady piaristického kláštera v Příboře nejsou místy úředně určenými pro konání
svatebních obřadů, jsou však místy, o která snoubenci pro jejich atraktivitu jeví zájem a
pro konání svatebních obřadů jsou místy vhodnými. Pokud se rozhodnete pro konání
vašeho obřadu v piaristických zahradách, je nutné požádat o uzavření manželství na jiném
vhodném místě na pracovišti matriky (dále jen „matrika“) Městského úřadu Příbor.

Termíny svatebních obřadů
Snoubenci si dohodnou na matrice městského úřadu v Příboře možný termín (datum a
hodinu) svatebního obřadu. Termín může být řádný (dle, radou města, schváleného
rozpisu pro daný rok) nebo mimořádný, ten je možný po domluvě s pracovnicí matriky
(dále jen „matrikářka“). Schválené termíny jsou k dispozici na webových stránkách města
nebo přímo na matrice.
Obřadní hodiny začínají obvykle od 10:00 hod. a dále pak následují v hodinových
intervalech.
Svatební obřady se nekonají ve dnech státních svátků.

Průběh svatebního obřadu
Při osobní konzultaci s matrikářkou sdělí snoubenci orientační počet svatebních hostů,
kteří se zúčastní obřadu a dohodnou podrobnosti obřadu.
Na svatební obřad (od příchodu a shromáždění svatebčanů až po odchod novomanželů
včetně fotografování) je vyhrazeno max. 45 minut.
V interiéru kláštera a jeho přilehlých zahradách je zakázáno v duchu zvyklostí rozsypávat
rýži, papírové konfety, okvětní lístky a jiné. V interiéru kláštera se nesmí také používat
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bublifuk. Do prostor piaristického kláštera a jeho přilehlých zahrad je zakázán vstup
psům, s výjimkou psů asistenčních.
Snoubenci se svatebčany jsou povinni dostavit se na místo včas, tzn. 15 minut před
začátkem obřadu, aby tak nenarušovali plynulost obřadů následujících. Vyčkají příchodu
ceremoniářky, která od snoubenců a svědků vybere platné občanské průkazy a snubní
prstýnky. Ceremoniářka se snoubenci dohodne řazení a příchod svatebčanů do sálu.
Svatebčané se na pokyn ceremoniářky přesunou do obřadní místnosti. Poté za zvuku
hudby do sálu přichází ženich s maminkou, svědkové, maminka nevěsty, tatínek ženicha a
jako poslední vchází obvykle nevěsta s tatínkem, příp. družičkami. Příchozího oddávajícího
s matrikářkou pozdraví svatebčané povstáním. Nevěsta, ženich, svědkové a příp. družičky
po celou dobu obřadu stojí. Po skončení obřadu oddávající s matrikářkou místnost
opouští a následuje prostor pro gratulace.
Svatebčané se řídí pokyny ceremoniářky a matrikářky.

Hudba
Hudební doprovod obřadů zajišťuje matrikářka po dohodě se snoubenci.
Hudba může být živá nebo reprodukovaná i dle vlastního výběru.
Snoubenci minimálně 14 dnů před obřadem sdělí matrikářce charakter hudby
doprovázející svatební obřad, příp. požadované pořadí skladeb.

Fotografování
Fotografování je povoleno v prostorách kláštera a jeho zahrad. Pořizovat fotografie
mohou, po domluvě se správcem kláštera a zahrady, také páry zde nesezdané.
Doba fotografování je stanovena uvnitř budovy na max. 20 minut, v zahradách na 45
minut, s ohledem na následující obřady. Překročení tohoto limitu bude účtováno částkou
dle přiloženého ceníku.
V průběhu obřadu je zakázáno vstupovat do osobního prostoru oddávajícího a za
obřadní stůl, pohybovat se těsně před matrikářkou či jinak narušovat průběh obřadu.
Během fotografování je povoleno vstupovat na trávník pouze novomanželům, případně
menším skupinkám (max. 10 osob). Je zároveň zakázáno vstupovat do květinové výsadby.
Z důvodu plynulého uvolnění prostorů je vhodné začít s fotografováním v budově a poté
se přesunout do exteriérů. Zároveň si svatebčané s sebou odnesou veškeré osobní věci,
budova kláštera se po posledním obřadu uzamyká!

Parkování
Parkování pro svatby je vyhrazeno před klášterem. Dalším vhodným místem je pak
parkoviště vedle Sokolovny.
Do zahrady je vjezd automobilům zakázán, s výjimkou vjezdu auta s nevěstou (povolení
nutno předem obstarat a poplatek uhradit u správce zahrad). Pozor, autem se nelze
v prostoru zahrady z technických důvodů otáčet (nutno zacouvat či zpět vycouvat).
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Správní poplatky a poplatky jiné
Pokud si snoubenci zvolí termínem obřadu den, který je Radou města Příbora schválen
jako oddací den a zároveň se rozhodnou uskutečnit svatební obřad v refektáři
piaristického kláštera, pak nebudou platit žádný správní poplatek.
Jestliže pak bude obřadním místem zahrada piaristického kláštera, která je tzv. jiným
vhodným místem, bude nutné uhradit správní poplatek stanovený zákonem ve výši 1.000
Kč. Zároveň je radou města stanoven poplatek za pronájem zahrady ve výši 2.500 Kč. Je-li
alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu na území města Příbora, pak
činí poplatek za pronájem 2.000 Kč a mají-li trvalý pobyt na území města Příbora oba
snoubenci, pak činí tento poplatek 1.500 Kč.
V případě velmi nepříznivého počasí lze dohodnout nejpozději 2 hodiny před začátkem
obřadu přesun do refektáře piaristického kláštera bez nároku na vrácení poplatku za
krátkodobý nájem.
Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají i v době běžného návštěvnického
provozu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny pracovníků
matriky, kláštera i zahrad. Svatební obřad je ze zákona veřejný, piaristická zahrada se
tedy během obřadu neuzavírá. Na požádání však lze dočasně část prostoru vymezit.
Pokud je harmonogram sňatečního obřadu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být
operativně zkrácen (např. o fotografování) bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany
snoubenců. Pokud je zpoždění delší než 10 min., je obřad proveden v redukované
variantě, je-li zpoždění delší než 20 minut, lze obřad realizovat až po obřadu, který je
v daný den poslední.
V případě církevních sňatků se termín domlouvá osobně se zástupcem správce zahrad a
oddávajícím, kterého si snoubenci pro potřeby uzavření sňatku zajišťují sami.
Předoddavkové řízení probíhá jako u civilních sňatků také na matrice.
V zájmu celého týmu, který organizuje svatební obřad je, aby byli snoubenci, jejich
příbuzní i svatební hosté spokojeni. Proto nám sdělte včas vaše přání a požadavky,
budou-li uskutečnitelné, rádi vám vyhovíme. O změnách průběhu obřadu či jiných
individuálních požadavcích je nutno uvědomit matrikářku minimálně 1 týden dopředu.

Snoubenci jsou povinni o podmínkách konání obřadu a fotografování
uvědomit svatebčany a fotografy, příp. kameramany.
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CENÍK:
SVATEBNÍ OBŘADY KONANÉ
V PIARISTICKÉ ZAHRADĚ

Základní sazba
za obřad
vč. DPH

Svatební obřad v piaristické zahradě *
Zajištění exkluzivity - uzavření piaristické
zahrady *
Vjezd do piaristické zahrady */**
Fotografování
zahradě

novomanželů

v

2 500 Kč

Snížená sazba za obřad vč. DPH
jeden ze
oba snoubenci
snoubenců
trvalý pobyt
trvalý pobyt
v Příboře
v Příboře
2 000 Kč

1 500 Kč

základní/snížená sazba + 5 000 Kč/obřad
300 Kč

---

---

zdarma (přednostně novomanželé oddáni v
piaristických zahradách a klášteře)

piaristické

v případě dalšího obřadu v piar. zahr. nenarušovat
jeho průběh a omezit dobu fotografování

* Uhrazení poplatku za pronájem piaristické zahrady musí být proveden nejpozději 5 dní před
svatebním obřadem, a to u provozovatele v hotovosti.
V případě zrušení pronájmu, po jeho uhrazení, se poplatek nevrací.
** Vjezd pouze auta s nevěstou a jen za podmínek a se svolením provozovatele.
Svatební obřady pouze po předchozí domluvě s matrikou MÚ Příbor.
V ceně není zahrnut správní poplatek matrice.
Poplatek provozovateli je za službu spojenou s přípravou sňatku, poskytnutím prostor, zajištěním
obřadního místa, stolu pro oddávajícího, základní výzdoby, přípitku, el. přípojky pro reprodukovanou
hudbu a úklidu.

 Správní poplatek uhradí snoubenci na matrice Městského úřadu v Příboře.
 Poplatek za pronájem uhradí snoubenci na matrice Městského úřadu v Příboře nebo po
domluvě na č. účtu 19-2225801/0100, variabilní symbol 680.
 Výjimku z ceníku a podmínek může schválit Rada města Příbora na základě písemné
žádosti podané minimálně tři týdny před konáním akce.
 Podmínky pro využití piaristického kláštera v Příboře a jeho zahrad k svatebním
obřadům byly schváleny Radou města Příbora dne 06.04.2021 dle usnesení 29/45/2021 a
nabývají účinnosti dne 01.05.2021.
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SOUHLAS
S PODMÍNKAMI PRO KONÁNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

S výše uvedenými podmínkami, za kterých se bude konat náš svatební obřad
v piaristickém klášteře v Příboře / přilehlých zahradách piaristického kláštera*
Dne ………………….. v ……..………. hod.
SOUHLASÍME
Zároveň zajistíme,
aby s těmito podmínkami byli seznámeni svatebčané a fotografové.

Snoubenec: Jméno a příjmení
Podpis

……………………………………..
……………………………………..
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