Městský úřad Černošín, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín

Vážení snoubenci,
vzhledem k tomu, že jste se rozhodli uzavřít manželství u našeho Městského úřadu,
předkládáme Vám několik pokynů k řádnému vyplnění formuláře „Dotazník k uzavření
manželství“ a následně k průběhu obřadu v obřadní síni městského úřadu.
Podle platného právního řádu mohou uzavřít manželství občané, kteří dovršili 18 let.
Nezletilý snoubenec musí požádat o povolení sňatku u příslušného městského nebo
okresního soudu podle trvalého pobytu. Poté předloží rozsudek soudu s vyznačením
doložky nabytí právní moci. O tento doklad žádá spolu se svými rodiči.
Dotazník k uzavření manželství musí být vyplněn čitelně hůlkovým písmem nebo
strojem na str. 1 a 2 a na vyznačeném místě se snoubenci podepíší celým jménem a
příjmením. Rodné příjmení se nevyplňuje v případě, že je stejné jako příjmení současné.
Státní občanství občanů naší republiky – ČR. Pokud některý ze snoubenců změní trvalý
pobyt mezi dobou podání dotazníku k uzavření manželství a datem sňatku, je povinen
tuto změnu oznámit na matrice a předložit doklad o změně trvalého pobytu.
Dohodu o užívání společného příjmení uvádějte v mužském i ženském tvaru.
K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství předložte tyto doklady:
Svobodní

Rozvedení
Ovdovělí

občanské průkazy (nikoliv potvrzení o ztrátě nebo odevzdání OP)
rodné listy (ne kopie či výpisy z knihy narození), pokud rodný list
nemáte, vyžádejte si jej na matrice příslušného úřadu podle svého místa
narození.
totéž jako svobodní, navíc rozsudek o rozvodu manželství s doložkou
nabytí právní moci.
totéž jako svobodní, navíc úmrtní list zemřelého manžela, manželky.

Snoubenci, kteří mají spolu již dítě/děti před uzavřením manželství, uvedou toto
dítě/děti do dotazníku k uzavření manželství a přiloží originál rodného listu tohoto
dítěte/dětí.
Má-li žena dítě, které nemá otce uvedeného v rodném listu, mohou se snoubenci
dohodnout, že toto dítě ponese příjmení, na kterém se pro své děti dohodnou před
uzavřením manželství a přiloží originál rodného listu dítěte.
Nemáte-li změnu stavu vyznačenou v občanském průkazu, necháte si do termínu
uzavření manželství vyhotovit nový občanský průkaz.
Jestliže je snoubenec/snoubenci cizinec/cizinci, který/ří neovládají český jazyk slovem
i písmem, je třeba již při podání dotazníku k uzavření manželství s sebou přivést
soudem stanoveného tlumočníka, který se poté zúčastní i svatebního obřadu. Jestliže
svědek/ci je/jsou cizinec/ci, který/ří neovládá/jí český jazyk slovem i písmem, musí
být u obřadu přítomen soudem stanovený tlumočník. O tom, že svědčit bude cizinec,
informujte matrikářku.
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Vyplněný dotazník včetně výše uvedených dokladů předložte osobně spolu s výše
uvedenými doklady na matrice nejpozději 14 dní před sňatkem. Tiskopis, prosím,
uchovejte v čistotě, neboť je součástí matričního zápisu a sbírky listin.
Potřebujete-li potvrzení do zaměstnání, sdělte jejich počet při podání dotazníku
k uzavření manželství. Budou Vám předána v den uzavření manželství.
Do obřadní síně se snoubenci a svědkové dostaví 10 minut před stanovenou hodinou
sňatku ve vhodném společenském oblečení.
Před obřadem předloží snoubenci platné občanské průkazy k provedení změny v OP a
bude jim vystaveno potvrzení o změně stavu.
Svědkem může být pouze osoba starší 18 let a musí předložit platný občanský průkaz
(cizinci předloží pas).
Po obdržení oddacího listu jsou snoubenci povinni do 15 pracovních dnů zažádat o nové
občanské průkazy. Nedodržení této lhůty se postihuje pokutou.
Oddací list Vám bude zaslán na doručenku do vlastních rukou do 30 dnů po uzavření
manželství na adresu jednoho ze snoubenců, kterou označte v dotazníku nebo na jinou
Vámi udanou adresu. Je možné si ho po domluvě vyzvednout osobně na matrice.
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