MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

PID

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor matrik 

Žádost o povolení uzavřít manželství
- mimo místo určené radou městské části Praha 1
- mimo dobu stanovenou radou městské části Praha 1
MUŽ:

ŽENA:

jméno a příjmení :

……..……………………………………

……..…………………………………..

datum a místo nar. :

……..……………………………………

……..…………………………………..

………………………………………......

…………………………………………

……..……………………………………

……..…………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………

……..……………………………………

……..…………………………………...

Účastníci:

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:
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.

V Praze dne…………………………………..

Podpis muže: ……………………….………..

Podpis ženy: ……………...………………….. .

Žádost přijala dne : …………………

Matrikářka : ………………………………………..

Správní poplatek ve výši 1 000 Kč uhrazen dne ……………………….. VS …………….………………………
sídlo/pracoviště: Městská část Praha 1, Úřad městské části, odbor matrik, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

Povolení
Úřad městské části Praha 1 povoluje podle ustanovení § 12 z. č.301/2000 Sb., v platném znění, shora uvedeným
žadatelům uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou městské části / na jiném vhodném místě, a to:
……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………
otisk úředního razítka

jméno, příjmení a podpis
matrikářky

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

Podpis muže: ……………………….……………

Podpis ženy: ……………………………..…………….

sídlo/pracoviště: Městská část Praha 1, Úřad městské části, odbor matrik, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

