
M A G I S T R Á T   M Ě S T A 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce Statutárního 
města Liberec při občanských sňatcích

 

 

Zpracoval:  Mgr. Jitka Štíchová 

odbor, oddělení: odbor správní a živnostenský 

telefon: 48 524 3711 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

p o v ě ř u j e 

s okamžitou platností výkonem činností zástupce Statutárního města Liberec při 
občanských sňatcích dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., omatrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 

pana Lukáše Pohanku. 
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Důvodová zpráva 

Na  základě ust. § 11a ods. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, snoubenci projeví vůli, že spolu 

vstupují do manželství před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavní-

ho města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před 

primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným 

členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Pra-

hy nebo statutárního města. 

Primátorka a náměstci oddávají bez dalšího zvláštního pověření. Ve snaze zabezpečit co nej-

hladší průběh svatebních obřadů byli pověřeni k činnosti zástupce statutárního města Liberec 

osloveni všichni další zastupitelé města. Seznam zastupitelů, pověřených na ustavujícím zase-

dání města je uveden v usnesení č. 226/10. 

Dodatečně projevil zájem o pověření k činnosti zástupce statutárního města Liberec zastupitel 

pan Lukáš Pohanka. 

Další členové zastupitelstva mohou svůj zájem o tuto činnost vyjádřit průběžně, sdělením 

kanceláři tajemníka. Materiál s návrhem jejich pověření bude předložen vždy na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 






