Určeno matričnímu úřadu
Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě,
popř. mimo dobu stanovenou radou města
(podle § 12 zákona č. 301/2000 Sb.)

(1) Muž
jméno(a), příjmení
datum narození
trvalý pobyt
doklad totožnosti
(2) Žena
jméno(a), příjmení
datum narození
trvalý pobyt
doklad totožnosti
dále jen „snoubenci“ žádají o povolení uzavřít manželství
mimo určenou obřadní místnost, a to na místě (je nutno uvést přesné místo, město, část obce
včetně čísla popisného, orientačního nebo evidenčního)

mimo určenou obřadní místnost, a to na místě (je nutno uvést přesné místo, město, včetně
katastrálního území a číslo pozemkové parcely):

mimo dobu stanovenou radou města, a to:
dne: ……………………………….. v ……………….……. hodin
Snoubenci berou na vědomí, že pokud matriční úřad žadatelům nevyhoví v plném rozsahu, vydá
v souladu s § 87 zákona o matrikách písemné rozhodnutí.
Snoubenci prohlašují, že se na místo konání svatebního obřadu dostaví v uvedený den 15 minut před
jeho zahájením, tj. v …………………………..…. hodin se dvěma svědky a předloží matrikáři platné
průkazy totožnosti. Matričním úřadem byli poučeni o průběhu svatebního obřadu.
Dále berou na vědomí, že z provozních důvodů je čekací doba oddávajícího a matrikáře na zvoleném
místě svatebního obřadu maximálně 15 minut po sjednané hodině obřadu. V případě, že se svatební
obřad neuskuteční, správní poplatek za vydané povolení k uzavření manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost nelze vrátit.

V ..................................................................

dne ...........................................................

Podpis muže: ............................................

Podpis ženy: .............................................

Souhlas vlastníka objektu / pozemku s uskutečněním svatebního obřadu

POVOLENÍ MATRIČNÍHO ÚŘADU
UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ MIMO ÚŘEDNĚ URČENOU MÍSTNOST,
RESP. MIMO DOBU STANOVENOU RADOU MĚSTA KARLOVY VARY

Magistrát města Karlovy Vary, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel,
povoluje výše uvedeným snoubencům, aby projevili vůli, že spolu vstupují do manželství:

dne: ……………………………………………..…….. v …………………………….………. hodin

na místě: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Z provozních důvodů je čekací doba oddávajícího a matrikáře na zvoleném místě
svatebního obřadu maximálně 15 minut po sjednané hodině obřadu. Pokud se snoubenci
v této době na místo svatebního obřadu nedostaví, svatební obřad se neuskuteční. Správní
poplatek za vydání tohoto povolení nelze vrátit.

V Karlových Varech dne: …………………………

otisk úředního razítka

…………………………………………………
jméno, příjmení a podpis matrikářky

