Městský úřad Příbor
odbor organizační a správních činností - matrika
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

ŽÁDOST
o povolení uzavření manželství
*) zakřížkujte požadované

na jiném vhodném místě mimo úředně určenou místnost
(kterou je refektář piaristického kláštera, Příbor č.p. 50)

mimo dobu stanovenou Radou města Příbor
(kterou jsou schválené obřadní dny a obřadní hodiny pro daný rok)

MUŽ:

ŽENA:

jméno a příjmení:

……..…………………………

……..…………………………

datum a místo nar.:

…………………………..……

……..…………………………

………………………….........

……..…………………………

……………………………..…

……..…………………………

………………………………..

……..…………………………

……………………………..…

……..…………………………

trvalé bydliště:

doklad totožnosti:

Podle ustanovení § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, žádáme o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném
místě mimo úředně určenou místnost.
Místo: ..…………..……..………………………………………………………….………………
Termín: ………………………………………………….

hodina: ……………………...

Prohlašujeme, že jsme si vědomi, že neseme veškerá rizika, vzniklá při uzavírání sňatku mimo
úředně určenou oddací síň. Bereme na vědomí, že bude-li žádosti vyhověno, nelze v souladu
s ustanovením § 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a pol. 12 písm.
c) sazebníku, který je přílohou cit. zákona, požadovat vrácení správního poplatku, a to ani v případě,
že se sňatečný obřad uskuteční v jinou dobu nebo na jiném místě, ani v případě, že se neuskuteční
vůbec.
Souhlasíme s úhradou provozního poplatku ve výši 1.000 Kč v souvislosti s konáním svatebního
obřadu na jiném vhodném místě.
V …………….……..dne ……………….

………………………………………..…
podpis ženicha

Žádost přijala dne: …………….…….…

………………………………………..…
podpis nevěsty

…………………………………….......
matrikářka
Správní poplatek ve výši 1.000 Kč uhrazen dne ………………

doklad č. ……………

Poplatek za krátkodobý pronájem zahrady ve výši .………… uhrazen dne ………..…… doklad č. ……………
Provozní poplatek ve výši 1.000 Kč uhrazen dne ………………..

doklad č. ……………

Dle § 12 a 87 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo snoubencům na základě žádosti ze dne ……………………,
povoleno uzavřít manželství


na jiném vhodném místě mimo úředně určenou místnost*

Název místa uzavření manželství:………………………………………………………………………………


mimo dobu stanovenou Radou města Příbor*

Datum neoddávacího dne uzavření manželství:………………………………………………………………

……………….…………….
Ivana Bolomová
matrikářka

*nehodící se škrtněte

Bereme na vědomí, že povolení uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou/na jiném vhodném
místě bylo vydáno v Příboře dne ……………………………

Podpis muže ……………….……………

Podpis ženy ………………..…………..

