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Karlovy Vary dne 16.09.2019

Předmět žádosti:
Žádost fyzické osoby o sdělení informací o registrovaných partnerstvích uzavíraných
před Magistrátem města Karlovy Vary
Dotaz / Odpověď:
1) Kolik registrovaných partnerství bylo uzavřeno ke dni 01.09.2019 na Magistrátu
města Karlovy Vary, tj. od 01.07.2006 do 01.09.2019? Kolik z těchto partnerství bylo
uzavřeno mezi dvěma muži a kolik mezi dvěma ženami?
V období od 01.07.2006 do 01.09.2019 vstoupilo před Magistrátem města Karlovy Vary
do registrovaného partnerství celkem 100 párů (z toho bylo 58 párů mužských a 42 párů
ženských).
2) Je možné po předchozí dohodě, resp. na žádost páru, který míní vstoupit
do registrovaného partnerství, ze strany Magistrátu města Karlovy Vary
přizpůsobit průběh či místo uzavření registrovaného partnerství přání budoucích
partnerů? Např. zda lze uspořádat obřad de facto totožný se svatebním obřadem
heterosexuálních párů (vč. svědků, slavnostního proslovu,…); zda lze uzavření
registrovaného partnerství provést i mimo budovu Magistrátu (na louce, na zámku
…)?
Ano, Magistrát města Karlovy Vary umožňuje na žádost budoucích partnerů vstoupit
do registrovaného partnerství slavnostní formou, která je obdobou slavnostního obřadu
uzavření manželství, na individuálně vybraném místě v rámci Karlovarského kraje
(např. na zámku / hradě apod.).
3) V případě kladné odpovědi na otázku ad 2), v kolika případech z celkového počtu
uzavřených registrovaných partnerství (ad 1)) požádali budoucí partneři
o obdobnou modifikaci vstupu do registrovaného partnerství a v kolika případech
(resp. zda) bylo jejich žádosti vyhověno?
O slavnostní vstup do registrovaného partnerství na individuálně vybraném místě dosud
Magistrát města Karlovy Vary požádalo 15 párů. Všem žádostem bylo vyhověno, žádná
nebyla zamítnuta.
4) V případě záporné odpovědi na otázku ad 2), byly obdobné žádosti budoucími
registrovanými partnery vzneseny, příp. v kolika případech z celkového počtu
uzavřených registrovaných partnerství se tak stalo (otázka ad 1))?
Na otázku č. 2 bylo zodpovězeno kladně.
Poplatek:
Náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují.
Obdrží:
Žadatel na e-mailovou adresu.

