ÚŘAD MĚSTYSE MACHOV
549 63 MACHOV 119
IČ 00272809; č.ú. 1183009319/0800; tel. +420 491 547 121; e-mail machov-obec@machov-obec.cz

Datum podání:

Č.j.

Žádost o uzavření manželství
na kterémkoliv vhodném místě a mimo dobu stanovenou radou města
dle § 12 zákona o matrikách
Na pracovní poradě Zastupitelstva městyse Machov dne 12.4.2007 byl jako oddací den (tj. den, kdy
budou konány svatební obřady) stanoven každý pátek a sobota v měsíci. Místem ke konání svatebních obřadů
byla stanovena obřadní síň v budově městyse, Machov 119.

Muž:
jméno/jména a příjmení : …………………………………………………………………………….
narozen dne :
………………………….
trvale bytem:
…………………………………………………………………………….
a žena:
jméno/jména a příjmení : …………………………………………..
narozena dne:
………………………....
trvale bytem:
……………………………………………………………………………..
dále jen "snoubenci", žádají o povolení :
a) uzavření manželství v jiném vhodném místě: ……………………………………………………
b) uzavření manželství mimo dobu stanovenou zastupitelstvem městyse, a to na termín: …………

Snoubenci berou na vědomí, že o této jejich žádosti bude matričním úřadem rozhodnuto ve správním
řízení, které je zahájeno dnem podání této žádosti. Pokud matriční úřad žadateli vyhoví v plném rozsahu,
rozhodnutí se dle § 87 odst. 1 zákona o matrikách písemně nevyhotovuje. V tomto případě se dle § 67 odst. 2
správního řádu rozhodnutí pouze vyhlásí a do spisu se o tomto učiní záznam.
Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou obřadní místnost / mimo stanovenou dobu se
dle položky 12 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybírá
správní poplatek ve výši Kč 1000,- .

Poučení účastníků řízení:
-

dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník
současně pouze jednoho zmocněnce;
dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením
prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy;
dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to
požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak;
dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti
v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal;
dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v
němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo

-

-

území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele;
dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě,
že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a
právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části;
dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to
nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro
vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou
součinnost;
dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán
není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci;
dle § 62 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo
v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že
se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
neuposlechne pokynu úřední osoby.
Pořádkovou pokutu podle odstavce lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Bereme na vědomí, že dle § 656 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku se
prohlášení o uzavření manželství činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

..…………………………………
muž

………………………………….
žena

Matriční úřad vyhovuje shora podané žádosti snoubenců ze dne ………… a povoluje podle ustanovení § 12
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření jejich manželství
dne…………………, místo:…………………………………….…………., čas:………………
V ……………… dne………………….

…………………………………………………………
Podpis oprávněné úřední osoby, otisk úředního razítka.

