
Pravidla pro svatební ob řady 
stanovená usnesením Rady m ěsta Janské Lázn ě  

č. R 230/22/15 ze dne 04.11.2015 platné od 01.12.201 5 
 
 
Místo ur čené Radou m ěsta Janské Lázn ě pro konání slavnostních ob řadů: 
 

Obřadní síň Městského úřadu Janské Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské lázně 
 
Doba stanovená Radou m ěsta Janské Lázn ě pro konání svatebních ob řadů: 

• čtvrtek          od 10:00 do 15:00 hodin 
 
Provozní poplatky: 
Svatby v obřadní síni 

• čtvrtek (den stanovený RM) - bez poplatku 
• ostatní pracovní dny a sobota – Kč 500,- 
• neděle a státní svátek – Kč 1.000,- 

 
Svatby mimo obřadní síň: 

• uzavření manželství na jiném vhodném místě - ve vnitřním lázeňském území 
lázeňského místa Janské Lázně (mimo neděle a státního svátku) – Kč 1.000,- 

• uzavření manželství na jiném vhodném místě - ve vnitřním lázeňském území 
lázeňského místa Janské Lázně – neděle a státní svátek – Kč 2.000,- 

• uzavření manželství na jiném vhodném místě – ve vnějším lázeňském území 
lázeňského místa Janské Lázně (mimo neděle a státního svátku) – Kč 1.500,- 

• uzavření manželství na jiném vhodném místě  - ve vnějším lázeňském území 
lázeňského místa Janské Lázně – neděle a státní svátek – Kč 3.000,- 

• uzavření manželství na jiném vhodném místě  - 01.01. a 31.12. kalendářního roku – 
Kč 5.000,- 

• pokud bude jeden ze snoubenců trvale přihlášen v Janských Lázních, bude poplatek 
snížen o 50% 
(situaci s vnitřním a vnějším lázeňským územím naleznete v příloze) 

Svatby konané na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo 
mimo dobu stanovenou radou města, jsou zatíženy správním poplatkem dle zákona č. 
634/2004 Sb. pol. 12 c) za vydané povolení ve výši 1.000 Kč (uzavření manželství mezi 
snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3.000 Kč, uzavření manželství mezi snouben-
ci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2.000 Kč). 

 

 

                   Ing. Jiří Hradecký v.r.                                                            Petr Hřebačka v.r.  
                             starosta                                                                           místostarosta 
 


