Informace a pokyny k pronajmutí kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců
ke konání svatebních obřadů, smutečních obřadů a křestních obřadů.
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců se nachází v údolní nivě řeky Berounky a je v majetku Obce Hlince,
která nabízí možnost uspořádat v jeho prostorách obřad svatební, smuteční nebo křestní.
➢
Místo a doba konání obřadů svatebních, smutečních nebo křestních:
Pro konání obřadů je vyhrazen celý prostor kostela a jeho bezprostřední okolí. Interiér kostela není temperován,
proto jsou termíny obřadů plánovány do klimaticky příznivých měsíců, a to nejlépe od dubna do září, převážně
na soboty, zejména v případě termínů dohodnutých s matrikou v Kralovicích.
Termín obřadu je vždy možné stanovovat pouze po dohodě s vlastníkem objektu do volných termínů mimo konání
výstav, koncertů nebo jiných akcí, pořádaných v kostele a jeho okolí jak obcí, tak jinými subjekty.
➢
Přístup ke kostelu, podmínky pro konání a průběh obřadu svatebního, smutečního nebo křestního:
Kostel je pro účastníky obřadu přístupný pouze po nezpevněné a úzké cestě, která navazuje u Dolanského potoka
na asfaltovou místní komunikaci, spojující obec Hlince s obcí Studená. Parkování aut je možné pouze na vyznačeném
parkovišti cca 300m před kostelem, případné výjimky pro vjezd až ke kostelu je nutné předem dohodnout s obcí Hlince.
Parkování aut není z pietních důvodů možné v bezprostředním okolí kostela (zde se nachází bývalý hřbitov
s pohřebištěm), stejně tak není parkování aut možné na přilehlé louce nebo poli (pozemek jiného vlastníka).
V okolí kostela je v letní sezóně umístěno nezbytné technické zázemí, sloužící návštěvníkům kostela, turistům,
vodákům, svatebním hostům atp. Na pozemcích obce v těsné blízkosti kostela je k dispozici chemické WC (umístěné
za lodí kostela u boční stěny presbytáře) a cisterna s užitkovou vodou (umístěná za presbytářem). Na pozemku
sousedícím s bývalým hřbitovem, který vlastní soukromá osoba, jsou na základě dohody s vlastníkem objektu, obcí
Hlince a provozovatelem mobilního občerstvení umístěny přístřešky vybavené stoly s lavicemi. Přístřešky
jsou využívány jako ochrana před nepřízní počasí a k občerstvení návštěvníků. Protože se v kostele konají nejen
svatební, smuteční nebo křestní obřady, ale také kulturní akce a výstavy, a kostel je celé léto hojně navštěvován turisty
a vodáky, je u přístřešků nejen o víkendech k dispozici mobilní občerstvení provozované soukromou osobou. Veškeré
výše uvedené technické zázemí není možné za žádných podmínek po dobu jeho umístění u kostela odstraňovat, je však
možné si jej po dohodě s vlastníkem objektu přizdobit. Přístřešky se sezením může obec na základě vzájemné dohody
snoubencům krátkodobě zarezervovat nebo pronajmout za účelem uspořádání svatební hostiny a lze je na přání za tímto
účelem vybavit také bočními stěnami. K uspořádání svatební hostiny může obec snoubencům pronajmout také nově
zrekonstruovaný kulturně společenský objekt „Špejchar“ čp. 29 ve Hlincích, a to dle informací a pokynů k pronajmutí
Špejcharu uvedených na http://www.hlince.cz/spejchar/informace-a-pokyny-k-pronajmuti-spejcharu/. Termín pronájmu
Špejcharu je vždy možné stanovovat pouze po dohodě s vlastníkem objektu do volných termínů mimo konání akcí obce
Hlince, Mysliveckého sdružení Chříč z.s. nebo jiných akcí.
Při přípravě a konání obřadu je zakázáno v kostele přesouvat mobiliář (zejména obrazy, sochy, lampy aj.), lavice a židle
mohou účastníci obřadu (nájemci) přemisťovat po předchozím souhlasu vlastníka objektu. Pro konání svatebních
obřadů je kostel vyzdoben základní výzdobou.
U občanského a církevního sňatku lze očekávat ve sjednávaném dni další frekvenci obřadů, a to jak před, tak i po něm,
u občanského sňatku v souladu s volnými termíny matriky Městského úřadu v Kralovicích. V takovém případě není
přizdobení interiéru účastníky obřadů (nájemci) z časových a organizačních důvodů možné. Účastníci obřadů (nájemci)
konaných v jeden den zodpovídají za formu průběhu a organizace svého obřadu, která neznemožní konání obřadu
následujícího.
U smutečních a křestních obřadů, u kterých je možné interiér přizdobit, může být výzdoba provedena, ovšem
bez destruktivního zásahu jak do zdiva, tak do mobiliáře vč. lavic.
▪ V případě termínů svatebních obřadů dohodnutých s matrikou Městského úřadu v Kralovicích dojde přibližně čtvrt
hodiny před zahájením svatebního obřadu ke schůzce pracovnice městského úřadu se snoubenci i svatebčany,
a to většinou před vchodem do kostela, kde si detailně upřesní průběh vlastního svatebního obřadu. Samotný průběh
svatebního obřadu je organizován zástupcem obce (pronajímatele) ve spolupráci se snoubenci a pracovníky
městského úřadu, při konání více obřadů v jednom dni je nutné dodržovat předem dohodnutý časový interval mezi
jednotlivými obřady včetně doby potřebné k příjezdu a odjezdu od kostela.
▪ Obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky, dohodnuté s příslušnou církví nebo náboženskou společností
s oprávněním k výkonu zvláštních práv, jsou organizovány zástupcem obce (pronajímatele) ve spolupráci
se snoubenci a duchovním.
▪ V případě smutečních obřadů nebo ceremoniálů posledního rozloučení se zesnulým je průběh obřadu organizován
zástupcem obce (pronajímatele) ve spolupráci s pracovníky příslušné pohřební služby, duchovním a pozůstalými.
▪ Křestní obřad (obřad křtu, křtin) je organizován zástupcem obce (pronajímatele) ve spolupráci s knězem, kmotry,
rodiči a příbuznými křtěného dítěte nebo osoby.
Kostel je elektrifikován, spotřeba energie není po dobu zapůjčení objektu zvlášť zpoplatněna. V kostele je zakázáno
používání otevřeného ohně s výjimkou svíček na místech a ve svícnech k tomu určených. Kostel má vynikající akustiku
a lze v něm použít jak živý, tak reprodukovaný hudební doprovod. Pohazování živých květů, rýže a jakéhokoliv jiného
materiálu v kostele je zakázáno, před kostelem je toto povoleno pouze za podmínky zabezpečení následného úklidu
ihned po obřadu. Pořizování fotografií v místě konání obřadu i po celé trase při příchodu a odchodu není zvlášť
zpoplatněno.
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Po dobu pronajmutí objektu přejímá nájemce plnou hmotnou zodpovědnost za celý objekt včetně
jeho mobiliáře, zodpovídá za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů při přípravě, organizaci
a vlastním konání obřadu.
➢
Nájemné:
Jednorázové nájemné za pronájem objektu ke konání jednoho svatebního, smutečního nebo křestního obřadu
v prostorách kostela je v uvedených částkách doporučeno Obcí Hlince, uhrazeno musí být nejpozději v den konání
obřadu a vztahuje se na pronajmutí objektu po dobu nutnou pro konání obřadu, jeho přípravy a případného následného
úklidu. Pro bezhotovostní platbu obdržíte potřebné údaje na níže uvedených kontaktech obce Hlince.
Výše nájmu činí:
• 7.500,- Kč za pronájem objektu ke konání svatebního obřadu v prostorách kostela a jeho okolí
ve stanovených a zveřejněných termínech pro daný rok,
• 10.000,- Kč za pronájem objektu ke konání svatebního obřadu v prostorách kostela a jeho okolí
mimo stanovené a zveřejněné termíny pro daný rok,
• 2.000,- Kč za pronájem objektu ke konání smutečního a křestního obřadu v prostorách kostela.
Od nájmu nebo jeho části mohou být obřady osvobozeny v případech hodných zvláštního zřetele.
➢
Ostatní ceny a poplatky:
U všech nadstandardních požadavků na provádění jakýchkoliv změn ve výzdobě, na doprovodném vybavení,
při organizaci obřadu nebo při využití přístřešků se sezením za účelem uspořádání svatební hostiny atp., budou
tyto služby řešeny uzavřením samostatné soukromoprávní smlouvy, ve které budou jejich ceny stanoveny
dohodou. Ostatní poplatky u svatebních obřadů jsou hrazeny na Městském úřadu v Kralovicích, nebo, jsou-li
stanoveny, příslušné církvi a náboženské společnosti, registrované v České republice (zpravidla jejímu
duchovnímu).
➢
Kontakty:
Obec Hlince – pronajímatel objektu: 724 074 696, obec@hlince.cz
Městský úřad Kralovice – matrika: 373 300 225
➢
Obecné pokyny ke sňatkům:
Občanský sňatek:
Před uzavřením občanského sňatku by oba snoubenci měli v dostatečném časovém předstihu kontaktovat místně
příslušnou matriku na Městském úřadu Kralovice a zde si domluvit možnost konání svatby v navrženém termínu
(případně v jiném, dle možností matriky), poté si musí zabezpečit „Souhlas s konáním svatebního obřadu“, tj. potvrzení
od starosty obce Hlince o možnosti použití kostela v daném termínu pro svatební obřad.
Následně by se měli oba snoubenci dostavit na Městský úřad v Kralovicích, vyplnit předepsaný tiskopis a doložit
potřebné doklady k uzavření manželství, jak stanoví zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Konkrétní informace o dokladech podá matrika.
Církevní sňatek:
Před uzavřením církevního sňatku by oba snoubenci měli v dostatečném časovém předstihu kontaktovat příslušnou
církev nebo náboženskou společnost a zde si domluvit možnost konání svatby v navrženém termínu, poté si musí
zabezpečit „Souhlas s konáním svatebního obřadu“, tj. potvrzení od starosty obce Hlince o možnosti použití kostela
v daném termínu pro svatební obřad.
Následně by se měli oba snoubenci dostavit na místně příslušnou matriku (Městský úřad v Kralovicích), kde podají
„Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku“ a doloží doklady stejné jako při uzavírání občanského
sňatku. Matrika vydá snoubencům osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního
sňatku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), které má platnost 6 měsíců ode dne vydání. Toto osvědčení předloží
snoubenci duchovnímu.
➢
Svolení k pořízení a nakládání s fotografiemi/videi, souhlas se zpracováním osobních údajů:
Okamžikem podpisu nájemní smlouvy budou nájemcem obci Hlince uděleny:
a) svolení k pořizování a nakládání s fotografiemi/videi z obřadu za účelem jeho dokumentace a k použití k propagaci
obce, proto mohou být uloženy na webových stránkách obce a v jejich tištěných propagačních materiálech,
fotografie/videa však nebudou předávány třetím osobám,
b) souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých obci Hlince za účelem uskutečnění obřadu, zejména
s uvedením jména a příjmení snoubenců při zveřejňování termínu obřadu na webových stránkách obce, sloužících
k veřejné prezentaci činnosti obce.
Další informace:
Obec Hlince nakládá s fotografiemi/videi jako s Vašimi osobními údaji, tj. s řádnou péčí a v souladu s platnými
právními předpisy vztahujícími se k nakládání a zpracování osobních údajů. Fotografie/videa a Vaše osobní údaje
chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat.
Všechna Vaše práva, vztahující se k fotografiím/videím a Vašim osobním údajům, které zpracováváme, zůstávají i přes
výše uvedený souhlas nedotčena a můžete je vůči nám jako správci uplatnit. Možné postupy, které v oblasti nakládání
s fotografiemi/videi a Vašimi osobními údaji lze uplatnit, získáte na http://www.hlince.cz/obecni-urad/ochranaosobnich-udaju-gdpr/.
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