OBECNÍ Ú AD VŠECHOVICE
Stanovení pravidel pro konání svatebních ob ad v obci Všechovice
Snoubenci podají žádost k uzav ení manželství na matri ním ú adu, v jehož správním obvodu bude
manželství uzav eno (doporu ujeme podat žádost minimáln 1 m síc p edem). V p ípad uzav ení
atku církevní formou je p íslušný matri ní ú ad, do jehož správního obvodu pat í kostel nebo
ob adní místnost státem uznané církve. Matri ní ú ad vydá snoubenc m na základ žádosti (p íloha .
3) Osv
ení k uzav ení manželství p ed orgánem církve.
Uzav ení manželství mezi snoubenci, pokud nemají trvalý pobyt na území
poplatek iní 3 000 K .

eské republiky, správní

Uzav ení manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území eské republiky,
správní poplatek iní 2 000 K .
Vydání povolení uzav ít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo ú edn
správní poplatek iní 1 000 K .
Vydání vysv
ení o právní zp sobilosti k uzav ení manželství v cizin
poplatek iní 500 K

ur enou místnost

nebo s cizincem správní

Kam zajít:
Matrika-s atky
Obecní Ú ad Všechovice, 581 622 632, matrika: p. Zátopková 581 694 162
ední hodiny:
Po,St:
7:00-12:00,
13:00–17:00
Út, t: 7:00 - 12:00, 13:00 – 15:00, Pá: 7:00 - 12:00 (po dohod )
Jaké doklady a informace mít s sebou:
platné ob anské pr kazy snoubenc nebo platný pas, v tomto p ípad žadatel musí p edložit
ješt doklad o stavu a trvalém pobytu, které mu vydá odd. ohlašovny pobytu a evidence obyvatel
íslušného ú adu podle místa trvalého pobytu
rodné listy snoubenc
u rozvedených – originál nebo ov enou kopii rozvodového rozsudku opat ené doložkou nabytí
právní moci rozsudku
u ovdov lých – úmrtní list zem elého manžela (manželky)
u nezletilého snoubence - soudní rozhodnutí o povolení uzav ení manželství, opat ené doložkou
nabytí právní moci rozsudku
rodný list dít te, pokud snoubenci mají spolu nezl. dít
u cizinc – vysv
ení o právní zp sobilosti k uzav ení manželství a potvrzení o oprávn nosti
pobytu na území R
Stanovené místo konání svatebního ob adu: Ob adní sí OÚ Všechovice
V p ípad požadavku snoubenc
v p íloze .1

na jiné místo konání svatebního ob adu platí pravidla uvedená

Obec Všechovice, Všechovice 17, 753 53
O 00302228, .ú. 1883130339/0800
Tel.: 581622632, Fax: 581622636, Mob.: 602514404
starosta@vsechovice.eu vsechovice@vsechovice.eu
www.vsechovice.eu

OBECNÍ Ú AD VŠECHOVICE

Termíny svatebních ob ad pro rok 2011:
každá sobota v m síci
z d vod

erpání dovolené neoddáváme v t chto termínech:

26. 6. – 2. 7. 2011
15. 8. – 28. 8. 2011
3. 9. 2011
Stanovená doba k oddávání: 9.00 hod. – 13.00 hod.
Oddávájící: Radovan Mikuš, Ing. Marcela Tomášová
Zm na oddávajícího vyhrazena
Související p edpisy:
Vyhláška . 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p íjmení a o
zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
ílohy:
. 1 - Pravidla svatebních ob ad mimo ob adní sí
. 2 - Žádost o povolení uzav ení manželství mimo stanovenou ob adní místnost
. 3 - Žádost o vydání Osv

ení k uzav ení manželství p ed orgánem církve
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íloha . 1 - Pravidla svatebních ob ad mimo ob adní sí

1) Práva a povinnosti žadatele o konání svatebního ob adu mimo stanovené ob adní místo
a) Snoubenci musí p edložit písemnou žádost o konání svatebního ob adu mimo stanovené
ob adní místo obce Všechovice (formulá žádosti obdrží na OÚ, p íloha .2).
b) K písemné žádosti musí být doložen souhlas vlastníka pozemku s konáním svatebního
ob adu v daném termínu (tento se nevyžaduje, pokud je vlastníkem pozemku obec
Všechovice).
c) Místo vybrané k uzav ení manželství musí být ve ejn p ístupné a vhodné v rámci
stojného pr
hu svatebního ob adu.
d) Pokud to charakter pozemku, na n mž se bude svatební ob ad konat vyžaduje, jsou
snoubenci povinni vy ídit p íslušná povolení pro vjezd automobil na dané místo.
e)
ed vydáním stanoviska obce ke konání svatebního ob adu mimo stanovené ob adní místo
jsou snoubenci povinni, v p ípad požadavku matri ního ú adu, dopravit na vlastní náklady
matriká e(ku) na p íslušné místo.
f) Snoubenci jsou povinni na vlastní náklady zajistit na míst samém pot ebné zázemí pro
konání ob adu. P edevším zajistit vhodný st l, pult, na n mž bude umíst n státní znak a
protokol k podpis m. V p ípad nep ízn po así musí být zajišt no vhodné nadst ešení
místa konání, jak pro oddávajícího, matriká e(ku), tak pro hudební produkci a
ednášejícího.
g) Snoubenci jsou povinni na vlastní náklady dopravit v dostate ném asovém p edstihu na
místo konání svatebního ob adu oddávajícího, matriká e(ku), v p ípad zájmu ze strany
snoubenc hudebníky, p ednášejícího.
h) Snoubenci musí respektovat další p ípadné oprávn né požadavky ze strany matri ního
adu, související s ádným pr
hem svatebního ob adu.
2)

Ostatní ustanovení
a) Matri ní ú ad má právo odmítnout vykonání svatebního ob adu mimo stanovená ob adní
místa, a to p edevším pro nevhodnost vybraného místa, kdy není zajišt na d stojnost
svatebního ob adu. Odmítnout lze i vykonání svatebního ob adu v den samý, a to
edevším pro velkou nep íze po así (silný déš , vítr, mlha apod.). V takovém p ípad je
možné po oboustranné dohod konání svatebního ob adu p emístit do ob adní sín .
b) Podpisem žádosti o konání svatebního ob adu mimo stanovené ob adní místo stvrzují
snoubenci souhlas se stanovenými podmínkami pro konání ob adu mimo stanovené ob adní
místo.

Související p edpisy:
Vyhláška . 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p íjmení a o
zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
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íloha . 2 - Žádost o povolení uzav ení manželství
mimo stanovenou ob adní místnost (na jiném vhodném míst )
na základ § 12 zákona . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p íjmení
a o zm
n kterých souvisejících zákon ve zn ní pozd jších p edpis
Žádáme tímto o povolení uzav ít manželství mimo ob adní místnost ú adu – na jiném vhodném
míst .

Místo uzav ení manželství (uve te celou adresu i s íslem popisným):
…………………………………………………………………………………………………...
Datum uzav ení manželství: …………………………….

as: ………………………………..

Jméno/a a p íjmení žadatele: ……………………………………………………………………
datum narození: ………………………………….. trvale bytem: ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Jméno/a a p íjmení žadatelky: …………………………………………………………………..
datum narození: …………………………………… trvale bytem: …………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………

…………………………………………

podpis žadatele

podpis žadatelky
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íloha . 3 - Žádost o vydání osv

ení k uzav ení manželství

ed orgánem církve

Pan:

nar.

v

trvale bytem:
a
sle na/paní:

nar.

v

trvale bytem:
žádají na základ § 13 zákona . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p íjmení a o zm
n kterých
souvisejících zákon a § 29 vyhlášky MV . 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, o
vydání o s v d e n í k uzav ení manželství církevní formou.
Manželství bude uzav eno p ed ímskokatolickou farností dne:
ve
Ve Všechovicích dne:

……………………………………

……………………………………
podpisy snoubenc

OP .

Žádost p ijala dne:

OP .

Ilona Zátopková, matriká ka ………………………………….
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