MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

Žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě než je
stanoveno nebo mimo dobu stanovenou radou obce
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení žadatele ……………………………..……………………………………
narozen dne …..……..…..…….. v ……………..…….……...………..… RČ …………………….…...
trvale bytem …………………………………………….……….………...............................................
okres …………………..……..…….. OP č. …………………………..

Jméno a příjmení žadatelky …………………………..……………. rozená…………….……
narozena dne ………..……..…… v ………………….……....………….. RČ …………………………
trvale bytem ………………………………………………………………….…………………………….
okres ………………………….……. OP č. ……………………………

Podle ustanovení § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o povolení uzavřít
manželství :

a) na jiném vhodném místě než je stanoveno
b) mimo dobu stanovenou radou obce
*) označte požadované

Místo uzavření manželství (uveďte celou adresu, včetně čísla popisného, případně další bližší
označení, např. číslo parcely)

............................................................................................................................................
Datum a hodina uzavření manželství …………………………………………………………...

Prohlášení
Prohlašujeme, že jsme si vědomi a neseme veškerá možná rizika, vzniklá při uzavírání sňatku mimo
úředně určenou oddací síň. Neseme zodpovědnost za škody vzniklé v průběhu celého obřadu a za
bezpečnost všech účastníků obřadu.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor správních činností

Byli jsme seznámeni s tím, že
-

Místo určené obcí pro konání sňatečných obřadů matričního úřadu Kopřivnice je obřadní síň
Městského úřadu Kopřivnice. Všechny formality spojené se zajištěním obřadu mimo tuto obřadní
síň, na námi zvoleném jiném vhodném místě si zajišťujeme sami na své vlastní náklady (např.
pronájem, výzdoba, ozvučení, hudba, apod.).
- Jiné vhodné místo musí být veřejné, důstojné a dobře dostupné.
- Dohodnutá doba začátku obřadu a místo obřadu jsou závazné a je nutné je dodržet.
- Je nutné zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikáře na přípravu sňatečného obřadu. Vždy
je třeba mít k dispozici stolek k obřadu. Při nepřízni počasí v případě konání sňatečného obřadu
pod širým nebem je nutné zajistit pro sňatečný obřad tzv. mokrou variantu, tj vhodné
zabezpečení prostoru pro oddávajícího, snoubence, svědky a matrikáře.
- 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, 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.
Byli jsme upozorněni na to, že Městský úřad Kopřivnice není zodpovědný za možná rizika vzhledem
k pronajímateli prostor při uzavírání sňatku mimo úředně určenou obřadní místnost.

V Kopřivnici dne …………………………

………………………………………..
podpis žadatele

…………………………………………
podpis žadatelky

______________________________________________________________________
Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen dne ………………………. č.dokladu……….…..

Na základě žádosti snoubenců ze dne …….……..……v souladu s ust. § 12 zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bylo snoubencům povoleno uzavřít manželství dle jejich žádosti :
- na jiném vhodném místě než je stanoveno
- mimo dobu stanovenou radou obce

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

