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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO                                KONCERTNÍ SÍŇ SV. DUCHA 

KRNOV                       794 01 KRNOV, SV. DUCHA 12 

794 01  KRNOV, NÁM. MÍRU 1/14                             e-mail: programy@mikskrnov.cz                               

www.mikskrnov.cz, tel: 554 614 706                       tel. 776 565 930, 775 593 351 

______________________________________________                                                       ______________________________________________ 

 

 

 

PODMÍNKY PRO SVATEBNÍ OBŘADY  

KONCERTNÍ SÍŇ SVATÉHO DUCHA V KRNOVĚ 
 

Objekt Koncertní síně sv. Ducha v Krnově náleží k nejcennějším architektonickým stavbám 

města. Je v majetku města Krnova a ve správě MIKS Krnov. Slouží především jako koncertní 

sál. 

 

Prostory, které slouží k účelu konání svatebních obřadů jsou sál, přilehlá šatna pro zázemí 

oddávajícího a osoby matriky Městského úřadu Krnov, vstupní foyer, šatna pro veřejnost a 

toalety. K dispozici jsou varhany (varhaníka zajišťuje matrika Městského úřadu Krnov anebo 

svatebčané).  K dispozici je cca 100 míst pro účastníky svatebního obřadu. 

 

Informace k využití prostor Koncertní síně sv. Ducha v Krnově ke svatebním obřadům 

 

Koncertní síň sv. Ducha v Krnově je místem úředně určeným pro konání svatebních obřadů. 

Svatební obřady lze objednat pro termíny dohodnuté s matrikou Městského úřadu Krnov po 

celý rok. Cena za svatební obřad: 2 600,00 Kč + 21% DPH. 

 

Pro rezervaci termínu se obracejte na matriku Městského úřadu v Krnově.  

Matrika Městského úřadu v Krnově podá informace k průběhu obřadu. 

 

Rezervace 

Snoubenci si dohodnou termín konání svatebního obřadu na matrice Městského úřadu Krnov 

(datum a hodinu). Po potvrzení termínu kontaktují pracovníka MIKS Krnov – Marcelu 

Procházkovou, prochazkova@mikskrnov.cz, tel: +420 776 565 930. Adresa: Městské 

informační a kulturní středisko krnov, náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov. 

 

Osobní návštěva Koncertní síně sv. Ducha v Krnově je pro svatebčany před obřadem možná 

na základě předchozí dohody. Zaměstnanec MIKS Krnov podá příslušné informace a umožní 

zájemcům prohlídku prostor vyhrazených pro samotný obřad. 

Jakékoliv další požadavky nebo připomínky je nutné sdělit včas, minimálně dva týdny před 

obřadem. Bude-li to reálné, bude Vám vyhověno. 

 

Podmínky pro využití prostor Koncertní síně sv. Ducha v Krnově ke svatebnímu obřadu 

 

Finanční podmínky 

Poplatek za možnost realizace svatebního obřadu v prostorách Koncertní síně sv. Ducha v 

Krnově uhradí snoubenci nejpozději týden před svatebním obřadem v pokladně MIKS Krnov 

nebo bankovním převodem na základě předaných podkladů. 

 

Technické podmínky 

Svatební obřad se koná v prostorách, které se musí pro tyto účely upravit. 
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K dispozici obřadní stůl, max. 100 židlí, svatební výzdoba na židlích a varhany, další 

vybavení si zájemci po dohodě s pracovníkem MIKS Krnov zabezpečí sami.  

 

Délka konání obřadu 

Na svatební obřad, včetně fotografování je vyhrazeno max. 60 minut. Snoubenci jsou o 

podmínkách konání obřadu a fotografování povinni uvědomit fotografy. Časový 

harmonogram jednotlivých stavebních obřadů se odvíjí i od množství svatebních obřadů 

v daný den. 

 

Hudební produkce 

Součástí obřadu je doprovod na varhany, který zajišťuje po dohodě matrika Městského úřadu 

Krnov. Pokud bude při obřadu použita reprodukovaná hudba, snoubenci si zajistí i vlastní 

nahrávky a přehrávač. 

 

Fotografování 

Fotografování a filmování svatebního obřadu je povoleno a není zpoplatněno. 

 

Příchod 

Koncertní síň sv. Ducha v Krnově je pro svatebčany zpřístupněna nejdříve 30 minut před 

samotným obřadem. Pověřený pracovník MIKS Krnov a ceremoniář Městského úřadu Krnov 

seznámí svatebčany a snoubence s průběhem celého obřadu. 

 

Organizace obřadu 

Organizaci obřadu zajišťují pracovníci matriky Městského úřadu Krnov a MIKS Krnov. 

Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového 

objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny těchto pověřených 

pracovníků (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení časového 

harmonogramu apod.) 

 

Svatebčané jsou povinni: 

• dodržet doporučený počet účastníků obřadu je s ohledem na kapacitu prostoru, 

• v době obřadu není v objektu možné požívání alkoholických nápojů, kromě přípitku 

snoubenců a svědků, 

• v duchu zvyklostí lze na novomanžele házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného pouze 

před budovou Koncertní síně sv. Ducha v Krnově (zákaz v objektu je z důvodu 

podlahového vytápění a průduchů), 

• toalety se nacházejí v 2. NP, na tuto okolnost je třeba svatebčany předem upozornit. 

 

Parkování 

je možné pouze na vyhrazených parkovištích v okolí objektu Koncertní síně sv. Ducha v 

Krnově, kromě snoubenců a tělesně postižených osob, kteří mohou na dobu nezbytně nutnou 

zaparkovat přímo před objektem. Snoubenci seznámí všechny řidiče předem s problematikou 

parkování.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úhradou poplatku snoubenci souhlasí s pravidly konání svatebních obřadů v koncertní 

síni sv. Ducha. 


