
 Městský úřad Šenov     
        správní odbor-matrika                   Datum: 

                      Č .j.:  MeUS ________________

  

     

           Žádost o povolení uzavřít manželství  

                      na jiném vhodném místě*)  /  mimo dobu stanovenou radou města*) 

 

Žádost je podána podle § 12 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Muž:  

 

….............................................................    …......................   …............................................................................ 

             /jméno a příjmení/            /datum narození/                             /adresa trvalého pobytu/  

 

Žena : 

 

…............................................................    .......…..................     ................................................................ ............... 

             /jméno a příjmení/            /datum narození/                             /adresa trvalého pobytu/ 

 

dále jen „snoubenci“, žádají o povolení  

 

 
uzavřít manželství mimo obřadní místnost úřadu – na jiném vhodném místě:   

 
..................................................................................................................................................................................... 

(uveďte celou adresu, včetně čísla popisného, případně další bližší označení místa) 

 

 
uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou města, a to dne: ................................  v…...................hodin 

             (po schválení matričním úřadem v době  od 10 do 13 h) 

 
Kontaktní osoba pro svatební den …......................................................................tel.:    ............................ ............ 

 
Zajištění svatebního obřadu při nepřízni počasí bude následující: …...................................................................... 

 
…................................................................................................................................................................................. 

 
…................................................................................................................................................................................. 

 
Bereme na vědomí, že 

 
− matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly  

− úředně určeným místem pro konání svatebních obřadů je od 01.03.2019 obřadní síň v budově Radnice 

(Radniční náměstí 300). Matriční úřad odpovídá za průběh svatebního obřadu v této obřadní síni           

a v obřadní síni v budově ZUŠ (Zámecká 2) 

− u svatebního obřadu mimo obřadní síň (na jiném vhodném místě), si všechny formality spojené se 

zajištěním obřadu zajišťujeme sami na své vlastní náklady (např. pronájem, výzdoba, ozvučení, hudba, 

řazení svatebčanů, přípitek apod.) 

− je nutné zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikářku na přípravu ke svatebnímu obřadu 

− dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a jsme povinni ji dodržet 

 

 
*) nehodící se škrtněte 

 



 
    P o u č e n í    p o p l a t n í k a 
             

 

Poplatky za uzavření manželství  

(hradí se v hotovosti při podání žádosti, správní orgány vybírají poplatky v české měně)  

správní poplatky  

vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

• uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR ... 3.000 Kč 

• uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území 

ČR ... 2.000 Kč 

• vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně 

určenou místnost ... 1.000 Kč 

 

poznámka   - poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců 

     - nezaplatí-li poplatník poplatek před provedením úkonu, správní orgán úkon neprovede           

          

 
 

 

 
…............................................................................  ….............................................................................. 

                vlastnoruční podpis muže                          vlastnoruční podpis ženy 

 

 

 

 

 

Správní poplatek  ................ Kč uhrazen, stvrzenka č.:  …........................  

 
 

Dne: ........................ bylo povoleno uzavřít manželství 
 

v místě:  .................................................................................................. ...................................................................  

 

mimo dobu stanovenou radou města, a to: ……................................................................................... ................. 

 

          

 

razítko a podpis matrikářky ….................................................... 

 

 

 

 

 

 

 


