Obec Kunín
Informace pro snoubence
Podmínky pro využití zámku v Kuníně k svatebním obřadům
Zámek a zámecký park v Kuníně nejsou místy úředně určenými pro konání svatebních
obřadů, jsou však místy, o něž snoubenci pro jejich atraktivitu jeví zájem a pro konání
svatebních obřadů jsou místy vhodnými.
Zámek v Kuníně náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy, ve kterém jsou
instalovány původní historické sbírky nedozírné hodnoty. Zámek patří k turisticky
nejnavštěvovanějším objektům regionu. V době konání svatebních obřadů se turistický
provoz zámku přerušuje. Svatební obřad se koná v nejatraktivnějších a historicky
nejcennějších prostorách zámku. Z těchto důvodů jsou podmínky konání obřadů odlišné od
obřadů, konaných v obřadních místnostech městských a obecních úřadů.
1. Termín svatebního obřadu
Snoubenci dohodnou na obecním úřadě v Kuníně možný termín svatebního obřadu (datum
a hodinu). Budou-li snoubenci žádat o mimořádný termín, Obecní úřad Kunín telefonicky
ověří u matričního úřadu v NJ, zda je požadovaný termín volný. V kladném případě je třeba
vyplnit žádost o povolení mimořádného termínu (formulář je přílohou těchto informací)
a odevzdat na matrice v N. Jičíně.
1.1 V turistické sezóně (od 1. 4. - 31. 10.) je možné v jeden den uskutečnit max. čtyři
svatební obřady. Mimo turistickou sezónu je počet svateb v jeden den neomezen.
Obřadní hodiny: 10:00 10:45 11:30 12:15
1.2. Obec Kunín snoubencům vydá "Sdělení", kde potvrdí organizační zajištění obřadu
na sjednaný termín, současně toto "Sdělení" zašle e-mailem matričnímu úřadu.
1.3. Písemné vyjádření obce Kunín ("Sdělení") jako vlastníka zámku předloží snoubenci
spolu s doklady k uzavření manželství:
• občanské průkazy, rodné listy, příp. doklad o rozvodu, úmrtní list bývalého partnera,
• pokud mají snoubenci spolu dítě - rodný list dítěte,
• 1.000 Kč správní poplatek, že se obřad koná na jiném místě (u svatby s cizincem
2.000 Kč)
na matričním úřadu v Novém Jičíně, kde mimo jiné požádají o povolení uzavřít manželství
na jiném vhodném místě (když místem určeným pro konání svatebních obřadů v matričním
obvodu je jinak obřadní síň na MěÚ v Novém Jičíně).
Upozorňujeme, že termíny obřadních dnů schvaluje Rada města Nového Jičína. Tyto jsou
k dispozici na Obecním úřadu v Kuníně a matričním úřadu v Novém Jičíně. Oddací termíny na
další sezonu se zveřejňují přibližně v měsíci listopadu.
Kontakt na matriční úřad v Novém Jičíně:
e-mail: hyklova@novyjicin-town.cz, tel. 556 768 250
e-mail: rbednarikova@novyjicin-town.cz, tel.: 556 768 318
Kontakt na obecní úřad v Kuníně:
e-mail: evidence@kunin.cz, tel. 556 731 046
1

2. Finanční podmínky
Svatební obřad
• ve Velkém sále (2. patro)
4000 Kč/obřad
• ve Velkém sále ve 13:00 v turistic. sezonu - ve výjimečných případech, po předchozí
domluvě se Správou zámku
4000 Kč/obřad
• v zámeckém parku (v průčelí, u kuželny)
4000 Kč/obřad
• zajištění exkluzivity – v daný den ve Velkém sále nebo v zámeckém parku nebudou
uskutečněny další obřady
15000 Kč
• fotografování ve Velkém sále v průběhu obřadu
zdarma
• fotografování v parku
zdarma
• fotografování v zámeckých pokojích po obřadu (uhradit v pokladně zámku)
1000 Kč/45 min.
Poplatek uhradí snoubenci Obci Kunín (do data sňatku):
- v pokladně Obecního úřadu v Kuníně (lze i platební kartou) nebo
- na účet Obce - ČS, a. s. N. Jičín, č. ú. 1760145389/0800, konstantní symbol – 308, zpráva
pro příjemce – příjmení a datum obřadu.
Je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v obci Kunín, tento poplatek
nehradí.
3. Snoubenci alespoň týden před obřadem sdělí Obecnímu úřadu v Kuníně:
• zda bude mezi svatebčany invalidní občan, kterého bude nutno nechat vyvézt do
2. patra plošinou (na plošinu nelze umístit inv. vozík, inv. občan musí přesednout na
sedačku). V případě požadavku na vyvezení více lidí je třeba počítat s příjezdem na
zámek s časovým předstihem. Plošina jede nahoru cca 5 minut, tzn., že pokud se vrací
pro dalšího občana, trvá přeprava dvou osob cca 15 minut.
• charakter hudby doprovázející svatební obřad (reprodukovaná hudba – pořadí
skladeb, živá hudba),
• orientační počet hostů na svatebním obřadu,
• veškeré další požadavky, zvláštnosti, detaily obřadu (příjezd/odjezd veteránem,
kočárem s koňmi, přítomnost družiček, zvířat atd.)
4. Parkování
Žádáme snoubence, aby pověřili svědky, případně jiné svatebčany, aby seznámili řidiče
s problematikou parkování u zámku. Je třeba před příjezdem k zámku počítat s tím, že
parkoviště u zámku slouží všem návštěvníkům zámku i restaurace a může být obsazeno.
Svatební obřady probíhají každých 45 minut, ale svatebčané se zdrží fotografováním v parku.
Kromě auta s nevěstou a s invalidním občanem, které může přijet až ke vchodu do zámku, je
nutno nezajíždět vůbec mezi kostel a zaparkovaná auta, ale vystoupit a zaparkovat na
nedalekém parkovišti u tzv. „Auly VFU“ (dle přiloženého plánku).
Pohyb vozidel v areálu je řízen pracovníkem obce, řidiči jsou povinni dbát jeho pokynů.
Příjezd před vchod do zámku je umožněn pouze autu s nevěstou a autu s invalidním
občanem. Vjezd dalších motorových vozidel, kočárů a koní musí být dopředu
konzultován na obecním úřadě v Kuníně při zajišťování náležitostí obřadu.
5. Svatebčané se dostaví nejpozději 15 min. před obřadem ke vchodu do zámku. V případě
nepříznivého počasí a v zimních měsících se shromáždí ve vestibulu zámku. Vyčkají příchodu
ceremoniářky, která svatebčany seřadí.
2

6. Z vestibulu se všichni přemístí do 2. patra - do tzv. obrazárny. Snoubenci a svědci si
připraví občanské průkazy – předají matrikářce. Ceremoniářka si převezme prstýnky.
(Občanské průkazy vrátí ceremoniářka novomanželům po skončení obřadu spolu s potvrzením
o uzavření manželství.)

7. Svatebčané jsou povinni dbát pokynů ceremoniářky, pracovníka obce

a zaměstnanců Muzea Novojičínska, p. o. - Správy zámku. Je zakázáno
dotýkání se předmětů, obrazů, historického nábytku, odkládání deštníků,
kabelek, fotoaparátů apod. na historický nábytek. Během obřadu se nesmí
opírat o zeď a o obrazy - stává se i přes upozornění!
Před obřadem jsou svatebčané povinni vypnout si mobilní telefony – platí
zejména u obřadů v parku z důvodu rušení signálu ozvučovací techniky!!!
8. Fotografování je povoleno pouze v obřadní síni, na schodišti a v zámeckém parku.
Fotografování v jiných zámeckých pokojích je možné za poplatek 1000 Kč. Počet osob je
omezen na 10 svatebčanů. Doba fotografování je max. 45 minut, překročení limitu bude
účtováno druhou částkou ve výši 1000 Kč. Fotografování ve vybraných prostorách zámku určí
pověřený zaměstnanec Muzea Novojičínska, p. o. Poplatek bude uhrazen v návštěvnické
pokladně v hotovosti oproti vydání fotovstupenky. Fotografování v jiných zámeckých
pokojích je umožněno jak párům sezdaným na zámku v Kuníně, tak párům zde nesezdaným
po předchozí dohodě s Muzeem Novojičínska, p. o.

Fotografové se řídí pokyny ceremoniářky, pracovníka parku a zaměstnanců
Muzea Novojičínska, p. o.
9. Doba fotografování v parku není omezena.
Během fotografování v zahradním parteru před zámkem je povoleno vstupovat na trávník
pouze novomanželům a menším skupinkám (novomanželé, rodiče, svědci, apod.). Při

fotografování v parku je zakázáno vstupovat do květinových výsadeb!!!
Z důvodu plynulého uvolnění prostoru zámeckého parku doporučujeme vyfotografovat před
vchodem do zámku (směrem z parku) nejdříve velké skupiny svatebčanů, kteří se poté
přesunou na parkoviště.
10. Na svatební obřad, včetně fotografování ve Velkém sále je vyhrazeno max. 35 minut.
Snoubenci jsou o podmínkách konání obřadu a fotografování povinni uvědomit fotografy.
11. Po ukončení obřadu odcházejí svatebčané z vestibulu směrem do parku. V zimních
měsících a ve výjimečných situacích (nepříznivé počasí) se řídí pokyny ceremoniářky a
zaměstnance Muzea Novojičínska, p. o.
12. V interiéru zámku je zakázáno rozsypávat rýži, papírové konfety a okvětní lístky květin.
Před zámkem je dovoleno rozsypávat pouze rýži a okvětní lístky živých květin.

Prosím, zajistěte, nejlépe prostřednictvím svědků,
aby s body 4. - 12. byli seznámeni svatebčané, fotografové a řidiči!!!
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V zájmu všech, kteří se podílejí na přípravě i průběhu svatebních obřadů, je, aby snoubenci,
příbuzní i hosté byli spokojeni. Proto pokud máte jakékoliv další požadavky nebo
připomínky, sdělte je včas. Bude-li to reálné, vyhovíme Vám.
Kontakty:
OÚ Kunín - tel.: 556 731 046, 556 749 342, e:mail - evidence@kunin.cz, obec@kunin.cz
Zámek Kunín - tel.: 556 749 420, e:mail - kunin@muzeumnj.cz
Příloha
- Plánek parkoviště
- Informace o průběhu obřadu
- Informace o možnosti uspořádání svatební hostiny a ubytování
- Souhlas s podmínkami
- Žádost o povolení uzavření manž. mimo dobu stanovenou Radou Města N. J.
Tyto podmínky stanovené Obcí Kunín a Muzeem Novojičínska, p. o. jsou platné
od 25.09.2017.
Dagmar Novosadová, starostka

Parkování u zámku je povoleno pouze osobním automobilům na parkovišti podél kostela
k vstupní bráně. Vjezd před zámek je povolen pouze autu s nevěstou a příp. invalidnímu
občanovi. Další parkovací místa jsou k dispozici u Auly VFU cca 100 m od zámku.
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Informace o možnosti uspořádání svatební hostiny a ubytování
V přízemí zámku Kunín se nachází Zámecká restaurace U Dobré hraběnky, jejímž
provozovatelem je pan Grossmann. Zájemci o uspořádání svatební hostiny jej mohou
kontaktovat
na
tel.
č.
775
576
268,
udobrehrabenky@seznam.cz,
http://zamek.kunin.cz/restaurace/.
Součástí restaurace je i ubytování ve stylově zařízených podkrovních pokojích zámku.
K dispozici je novomanželské apartmá, dva dvoulůžkové pokoje a jednolůžkový pokoj
s přistýlkou.
Svatební odpoledne je možné vyplnit hrou kuželek v Zámecké kuželně nebo absolvovat
komentovanou prohlídku zámeckých interiérů s průvodcem.

Informace k průběhu obřadu:
Varianty řazení svatebčanů je na rozhodnutí snoubenců. Např.:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ženich s maminkou (žena jde po pravici muže)
za nimi svědci (svědek ženicha za ženichem, svědek nevěsty za maminkou)
maminka nevěsty s tatínkem ženicha
prarodiče, sourozenci a ostatní hosté
nevěsta s tatínkem
ženich s nevěstou
za nimi svědci (svědek ženicha za ženichem, svědek nevěsty za nevěstou)
rodiče ženicha
rodiče nevěsty
prarodiče
sourozenci a ostatní hosté
svědci
rodiče ženicha
rodiče nevěsty
prarodiče
sourozenci a ostatní hosté
ženich s nevěstou

Pokud si snoubenci přejí jiné řazení a příchod svatebčanů do sálu, dohodnou se
s ceremoniářkou. Rovněž řazení družiček, jejich příchod do sálu a místo, kde budou stát při
obřadu je na dohodě.
.....................................................................................................................................................
Příchod do sálu – snoubenci, svědci, družičky stojí na určeném místě, ostatní se posadí - rodiče
nevěsty za nevěstou, rodiče ženicha za ženichem.
Průběh obřadu:
- Ceremoniářka přivítá svatebčany, oznámí, kdo bude snoubence oddávat
- Přichází oddávající s matrikářkou
- Báseň
- Matrikářka představí snoubence a svědky oddávajícímu
- Proslov oddávajícího
- Snoubenci - vyslovení souhlasu s uzavřením manželství
- Předání prstýnků, polibek
- Podpisy - podepisuje se první ženich – 2x celým jménem (jméno a příjmení)
- druhá nevěsta – podepíše se již novým příjmením (jméno a nové příjmení)
a na další řádek ještě rodným příjmením (jméno a rodné příjmení)
- třetí se podepisuje svědek ženicha (už jen jednou – jméno a příjmení)
- čtvrtý se podepisuje svědek nevěsty (už jen jednou – jméno a příjmení)
- nakonec se podepisuje oddávající a matrikářka
- Přípitek (zpravidla novomanželé, svědci, oddávající, matrikářka)
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******************************************************************************************

Souhlas s podmínkami
pro konání svatebních obřadů na zámku v Kuníně

S výše uvedenými podmínkami, za kterých se bude konat náš svatební obřad
na zámku v Kuníně (v zámecké kuželně, v zámeckém parku)
dne .................................................... v ....................... hod.

souhlasíme
a zajistíme, aby s body 4. – 12. byli seznámeni ostatní svatebčané

Snoubenec:

Snoubenka:

Jméno a příjmení ...........................................

Jméno a příjmení ......................................

Podpis snoubence………………………….

Podpis snoubenky…………………….....

Datum …………....

Datum………....……

tel.: .........................................................

tel.: ......................................................

******************************************************************************************
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Městský úřad Nový Jičín
Odbor vnitřních věcí
Oddělení matrik
Masarykovo nám.1/1
741 01 Nový Jičín

Nový Jičín dne …………………………

Žádost o povolení uzavření manželství
Žádáme o povolení uzavření manželství:
a) na jiném vhodném místě mimo úředně určenou místnost*)
(kterou je obřadní síň v budově radnice, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín)
b)

mimo dobu stanovenou Radou města Nový Jičín*)
(kterou jsou schválené obřadní dny a obřadní hodiny pro rok 2018)

*) nehodící se škrtněte
Snoubenci:
Muž
Jméno a příjmení …………………………………………..……, datum narození ………………..
Trvalý pobyt ………………………………………………..……………………………………….
Žena
Jméno a příjmení ………………………………………..………, datum narození ………………..
Trvalý pobyt …………………………………………..…………………………………………….

Manželství hodláme uzavřít:
- místo uzavření manželství: ………………………………….………………..…………..…
- datum:……………………………………… hodina:……………………………………

…………………………………
podpis muže
tel. kontakt ……………………….
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…………………………………
podpis ženy

