MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Bc. Milena Barešová
vedoucí Odboru vnitřních věcí
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80

Sňatečné obřady od 20. dubna 2020
Dne 15. 4. 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR pod č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN vydalo mimořádné opatření o
zákazu volného pohybu osob, v němž je stanovena výjimka z tohoto zákazu pro konání sňatečných obřadů od 20. 4. 2020.
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000
Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva
svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše
čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují
odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu
je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o
tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.
Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod. S účinností ode dne 20. dubna 2020 od
0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN
1.

Místo konání obřadu

Vzhledem k nastalé situaci a mimořádným opatřením je k uzavírání manželství z hygienických hledisek určena obřadní síň
budovy Městské radnice Sedlčany, na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 2. patro.
2.

Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě je umožněna pouze osobám uvedeným v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, v počtu
maximálně 10 osob tj. oddávajícímu, matrikáři, snoubencům, svědkům, dále pak maximálně dalším 4 osobám. Do tohoto
počtu 4 osob se započítává i tlumočník, fotograf, hudebník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech.
3.

Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu
zakrytý nos a ústa mít nemusí. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou
členů domácnosti a snoubenců.
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