Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Matriční úřad
257 53 Vrchotovy Janovice čp. 2
tel.: 317 835 136 fax: 317 835 160 mail: matrika@mestysvrchotovyjanovice.cz
www.mestysvrchotovyjanovice.cz; www.facebook.com/matrikavrchotovyjanovice

Žádost o uzavření manželství
na kterémkoliv vhodném místě a mimo dobu stanovenou radou městyse Vrchotovy Janovice dle ust.
§ 12 zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění (dále jen „zákon
o matrikách“)
Snoubenci :
ženich
jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………………………………
datum narození:………………………………………………………………………………………………………………………………….
trvale bytem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
nevěsta
jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………………………………
datum narození:………………………………………………………………………………………………………………………………….
trvale bytem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
žádají o povolení uzavření manželství v místě :*)…………………………………………………………………………………
žádají o povolení uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou městyse Vrchotovy Janovice
a to dne:*)…………………………………………………………………………………………………………….
Snoubenci berou na vědomí, že místem pro konání svatebních obřadů je obřadní síň Úřadu městyse
Vrchotovy Janovice (č.p. 2) a to vždy v pondělí až čtvrtek od 08:00 do 14:00 hod. Matriční úřad
odpovídá za průběh svatebního obřadu pouze v této síni. U svatebního obřadu mimo obřadní síň (na
jiném vhodném místě) si všechny formální a organizační záležitosti spojené se zajištěním obřadu
snoubenci zajišťují sami na své vlastní náklady (pronájem, výzdoba, hudba, řazení svatebčanů aj.)
Snoubenci berou na vědomí, že dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a je nutno jí
bezpodmínečně dodržet.
Snoubenci berou na vědomí, že o této jejich žádosti bude rozhodnuto ve správním řízení, které bude
zahájeno dnem doručení žádosti dle § 44 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) matričnímu úřadu. Pokud matriční úřad žadateli vyhoví
v plném rozsahu, rozhodnutí se dle § 87 odst. 1 zákona o matrikách písemně nevyhotovuje. V tomto
případě se dle § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní
řád“) rozhodnutí pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam.
Jako účastníci řízení jste: Dle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle § 36 odst. 2 správního řádu máte právo
vyjádřit v řízení své stanovisko (pokud o to požádáte, poskytne Vám správní orgán informace
o řízení). Dle § 36 odst. 3 správního řádu Vám bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Dle § 36 odst. 4 jste povinni na výzvu oprávněné osoby předložit
průkaz totožnosti. Dle § 33 odst. 1 si můžete zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování se prokazuje
plnou mocí. Plná moc lze udělit i ústně do protokolu.
Po náležitém poučení se jako účastníci řízení dle § 36 odst. 3 správního řádu vzdáváme práva vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu.
Vrchotovy Janovice dne ……………………………………………………………
…………………………….…………………..
podpis ženicha
*) Nehodící se proškrtněte.

……………….………………………….
podpis nevěsty

Na základě výše uvedené žádosti snoubenců se v souladu s ustanovením § 12 a § 87 zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů povoluje uzavřít manželství na jiném vhodném místě / mimo dobu*) stanovenou
Radou městyse Vrchotovy Janovice dle žádosti snoubenců.

…………………………………………………
Jana Čechová, matrikářka
Povolení matričního úřadu bereme na vědomí dne: …………………………………………..….

Snoubenci prohlašují, že současná jména a příjmení jejich rodičů jsou:
matka nevěsty: …………………………….……………… matka ženicha: ……………………………………………….…

otec nevěsty: ……………………………………………

otec ženicha:

……………………………………………….…

Snoubenci berou na vědomí, že dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a je nutno jí
bezpodmínečně dodržet.
Snoubenci prohlašují, že byli poučeni ve smyslu § 68 o matrikách na povinnost užívat v úředním styku
příjmení, popř. více příjmení, které/á jsou uvedena na matričním dokladu.
Snoubenci souhlasí s pořízením fotokopie OP pro úřední potřebu úřadu městyse Vrchotovy Janovice
a s případným pořízením fotografií z obřadu, které slouží pro potřeby prezentace matričního úřadu
a Městyse Vrchotovy Janovice.

…………………………….…………………………..
podpis ženicha

Ohlašovací povinnost
OL odeslán dne/pod č.:
Zapsáno do IS EO dne:
ČSÚ:
Cizinecká policie:
Výměna matrik:
Matrika narození dne/pod č.:

*) Nehodící se škrtněte.

………………….……………………………….
podpis nevěsty

