
MĚSTO  JESENÍK
MĚĚ STSKÝÝ   ÚÝ ŘĚ AD  JĚSĚNÍÝK

ÚÝ tvar tajemnííka

ŽĚ aídost  o  poskytnutíí  informace  dle  zaíkona  cč.  106/1999  Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu
k informacíím č. 20/2018
ČĚ .j.: MJ/42308/2018

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne 07.08.2018 obdrzčel Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor spraívníí zčaídost o poskytnutíí informace v souladu se
zaíkonem cč.  106/1999 Sb.,  o svobodneím prčíístupu k informacíím,  ve znečníí  pozdeč jsč íích prčedpisuů  (daí le jen
„zaíkon o informacíích“).

Žádost o sdělení: 

Obsah žádosti/dotazu

1. Sdělení,  zda  je  ze  strany  Vaší  obce/města/městské  části  od  snoubenců  v  případě  vydání  povolení
uzavřít  manželství  mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost  vybírán jakýkoliv
poplatek či platba nad rámec správního poplatku ve výši 1.000 Kč podle položky 12 písm. c) přílohy
zákona  č.  634/2004,  o  správních  poplatcích,  včetně  jakýchkoliv  plateb  hrazených  na základě
soukromoprávní dohody mezi obcí a snoubenci.

2. Sdělení,  na jakém právním základě je jiný poplatek či platba nad rámec výše uvedeného správního
poplatku od snoubenců vybírána (např. dohoda mezi obcí a snoubenci, obecně závazná vyhláška obce,
nařízení  rady  obce,  sazebník  poplatků  atp.).  Zároveň  prosím  o  poskytnutí  dokumentu,  na  jehož
základě je jiný poplatek či platba vybírána.

K žádosti bylo sděleno:

1. Spraívníí  poplatky za vydaíníí  povoleníí  uzavrčíít  manzčelstvíí  mimo stanovenou dobu nebo mimo
uí rčedneč  urcčenou  míístnost  ve  vyísč i  1.000,-  Kcč  dle  polozčky  12  píísm.  c)  sazebnííku  zaíkona
cč. 634/2004 Sb., o spraívníích poplatcíích, ve znečníí pozdeč jsč íích prčedpisuů .

2. Provozníí poplatky za svatebníí obrčady, ktereí  schvaí lila Řada mečsta Jesenííku na 2. zasedaíníí dne
06.12.2010  usneseníím  cč.  90.  Jejich  vyísče  je  uvedena  v  prčííloze  tohoto  sdeč leníí  a  platíí  od
01.01.2011). Jednaí  se tedy o formu soukromopraívníí dohody mezi mečstem a snoubenci.
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