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Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Předmětem této směrnice je stanovení podmínek pro konání svatebních obřadů na zámku
a v zámeckém parku v Kravařích.
2) Město Kravaře, jako majitel nemovitosti pronajímá nebytové prostory v budově č. p. 377
postavené na pozemku parc. č. 3366 na ulici Alejní 24, označované jako „zámek“, v kat.
úz. Kravaře ve Slezsku, obci Kravaře, okrese Opava, zapsané v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro kraj Moravskoslezský, Katastrální pracoviště Opava,
na LV č. 2837 (dále jen „pronajaté prostory“) pro konání svatebních obřadů.

Čl. 2
Podmínky
1) Místo určené pro konání slavnostních obřadů - obřadní síň, je sál č. 22 (přísálí rytířského
sálu).
2) Doba k uzavírání manželství se stanoví na každý pátek v době od 11.00 hodin
do 14:00 hodin.
3) Sňatečný obřad lze uskutečnit ve vnitřních prostorách zámku (sál č. 21) a přísálí Rytířského sálu (sál č. 22).
Pro venkovní obřady je určena lokalita v parku za zámeckou kaplí.

v Rytířském sále

4) Snoubenec (dále jen nájemce), který má zájem uzavřít manželství mimo obřadní síň
a mimo stanovenou dobu, musí s městem Kravaře uzavřít Smlouvu o krátkodobém
pronájmu prostor na zámku v Kravařích a v zámeckém parku.
5) Venkovní obřady je možné konat pouze v období od 1. dubna do 30. září. V případě
nepříznivého počasí v tomto období je možno sňatečný obřad vykonat v Rytířském sále,
který je pro tyto účely rezervován. Rozdíl ve výši poplatku se nájemci nevrací.
6) Poplatky za pronájem prostor ke konání sňatečných obřadů se stanovují na základě
ceníku, který schvaluje Rada města. V případě, že alespoň jeden ze snoubenců má trvalý
pobyt v Kravařích, je nárok na slevu ve výši 50% za pronájem místnosti nebo venkovního
prostoru.
7) Poplatek musí být hrazen nejpozději týden před termínem konání sňatečného obřadu
8) V ceně za pronájem je zahrnuto zapůjčení inventáře, základní úprava prostoru, rozmístění
stolu a židlí a zajištění sociálního zařízení.
9) V rámci sňatečného obřadu je nájemce povinen používat pouze vybavení pronajímatele.
Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele používat vlastní mobiliář (stoly, židle
apod.), dále nesmí použít vlastní aparaturu. Pokud nájemce chce u sňatečného obřadu
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reprodukovanou hudbu, zajistí si na vlastní náklady kvalifikovanou obsluhu, hudební
aparaturu od pronajímatele. Příslušný hudební nosič (CD) odevzdá pracovníkům zámku
k vyzkoušení nejpozději 1 týden před termínem sňatečného obřadu.
10) Nájemce je povinen respektovat běžný chod zámku a zámeckého muzea. V případě
konání sňatečných obřadů, kterých se může v jeden den uskutečnit i více, musí nájemce
respektovat vážnost nejen svého obřadu, ale i obřady ostatní, chovat se tolerantně a nerušit
průběh jiných akcí.
11) V případě mimořádných okolností může Rada města Kravaře rozhodnout, že se v daném
termínu nebudou sňateční obřady konat.

Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Tuto směrnici schválila Rada města Kravaře na své 88. schůzi konané dne 23.04.2014 nabývá
účinnosti dne 02.05.2014.

___________________
Ing. Andreas Hahn
starosta
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