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 MěÚ Stříbro.
1. Podle platného právního řádu mohou uzavřít manželství občané, kteří dovršili 18-ti
let. Nezletilý snoubenec musí požádat o povolení sňatku u příslušného městského
nebo okresního soudu podle trvalého bydliště.
2. Dotazník k uzavření manželství musí být vyplněn čitelně, strojem nebo hůlkovým
písmem na str. 1 a 2 až po podpisy muže a ženy. Část 2 vyplňuje matrikářka.
3. Rodné příjmení se nevyplňuje v případě, že je stejné jako příjmení současné.
4. Státní občanství občanů naší republiky – ČR.
5. Bydliště musí být totožné s údaji v občanském průkazu. Pokud některý ze
snoubenců změní trvalé bydliště mezi dobou podání dotazníku k uzavření
manželství a datem sňatku, je povinen tuto změnu oznámit na matrice a předložit
doklad o změně trvalého bydliště.
6. Datum rozvodu = datum nabytí právní moci rozsudku.
7. Nejvyšší vzdělání – u středního vzdělání uvádějte, zda bylo zakončeno maturitou.
8. Společné příjmení uvádějte v mužském i ženském tvaru.
9. Vyplněný dotazník spolu s níže uvedenými doklady předložíte osobně co nejdříve
na matrice MěÚ Stříbro. Tím potvrdíte případnou rezervaci termínu svatby.
K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství předložte tyto doklady:
• Svobodní –
platné občanské průkazy – nikoliv potvrzení o ztrátě
nebo odevzdání OP
originály rodných listů (pokud rodný list nemáte,
vyžádejte si duplikát na matrice příslušného úřadu
podle svého místa narození)
•

Rozvedení -

•

Ovdovělí -

totéž jako svobodní, navíc rozsudek o rozvodu
předchozího manželství s doložkou o nabytí právní
moci
totéž jako svobodní, navíc úmrtní list zemřelého
manžela

Nemáte-li změnu stavu vyznačenou v občanském průkazu, necháte si do
termínu uzavření manželství zhotovit nový občanský průkaz.
Snoubenci, kteří mají spolu již dítě před uzavřením manželství, uvedou
toto dítě do dotazníku k uzavření manželství a přiloží originál rodného
listu tohoto dítěte.
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. Také toto dítě uvedou do
dotazníku k uzavření manželství a přiloží originál rodného listu dítěte.
Jestliže je snoubenec/snoubenci cizinec/cizinci, který/ří neovládá/jí
český jazyk slovem i písmem, je třeba již k 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 obřadu
přítomen soudem stanovený tlumočník. O tom, že svědčit bude cizinec,
informujte matrikářku.
10. Do vestibulu radnice se snoubenci i svědkové starší 18-ti let dostaví cca 10 minut
před stanovenou hodinou sňatku ve vhodném společenském oblečení a s platnými

občanskými průkazy (cizinci s pasy). Zde si Vás vyzvedne členka SPOZu (Sbor pro
občanské záležitosti), která Vás odvede do obřadní síně. Jestliže se v den, kdy se
má konat svatba, stane cokoliv nepředvídaného, že se rozhodnete svatbu odložit
nebo se opozdíte, zavolejte nám na telefon 374801102, abychom se podle toho
zařídili.
11. Potřebujete-li potvrzení do zaměstnání, sdělte jejich počet při podání dotazníku
k uzavření manželství. Budou Vám předána v den uzavření manželství.
12. Na přípitek podáváme bílé víno, přejete-li si něco jiného, přineste si to.
13. V den sňatku zaplatíte 200,- Kč za hudbu.
14. Fotografa si zajišťuje každý sám, doporučuji ateliér paní Trávníčkové, pod
poliklinikou, Stříbro, dělají moc pěkné fotky (374621191).
15. Auty můžete zajet před radnici. Vzhledem k tomu, že po skončení obřadu se
svatebčané delší dobu fotografují, dochází k situacím, že auta předchozí svatby
znemožňují příjezd svatby následující (obřady jsou objednávány v 30-ti minutových
intervalech), proto se podle toho, prosím, zařiďte.
16. Oddací list Vám bude zaslán na modrou doručenku (do vlastních rukou) do 30-ti
dnů po uzavření manželství na adresu jednoho ze snoubenců, kterou označíte
v dotazníku křížkem nebo na jinou Vámi udanou adresu, kterou poznačte obyčejnou
tužkou do levého horního rohu dotazníku. Je možné si ho po domluvě vyzvednout i
osobně.
17. Do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu jste povinni si požádat o nové
občanské průkazy. Nedodržení této lhůty se postihuje pokutou.
18. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu sňatek neuzavřít, ihned nám to, i
bez udání důvodu, sdělte (374801112, zelenkova@mustribro.cz - matrikářka
Zelenková, 374801111 podatelna).

