Úřad městyse Náměšť na Hané
matriční úřad městyse Náměšť na Hané
nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané
Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Žádám o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ke sňatku v zahraničí.
Údaje o žadateli/ce:
jméno (popř. jména) a příjmení: .......................................................................................................................
příp. rodné příjmení: ........................................................................ stav: .......................................................
datum a místo narození: ........................................................ rodné číslo: .....................................................
trvale bytem: .....................................................................................................................................................
Vysvědčení o právní způsobilosti požaduji k uzavření manželství ve státě:
…………………………………………………………………………………………………………………
Údaje o snoubenci/ce se kterým/kterou budu uzavírat manželství:
jméno(popř. jména ) a příjmení: .......................................................................................................................
datum narození: ................................................................................................................................................
místo a stát narození: ........................................................................................................................................
místo a stát trvalého bydliště: ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Poplatek ve výši 500 Kč uhrazen dne …………………… č. dokladu ………..………………………………
Poučení:
Pokud je cizím státem vyžadováno ověření dokladu a úřední překlad, zajišťují si je žadatelé sami na vlastní náklady
dle následujícího postupu:
- vyšší ověření provede:
 Magistrát města Olomouce, matrika, Horní náměstí 583, Olomouc, tel. 585 513 333
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor správní a legislativní, Jeremenkova 40b, Olomouc, tel.: 585 508
522
- superlegalizaci dokladu případně opatření dokladu tzv. „Apostillou“ provede Konzulární odbor, Ministerstva
zahraničních věcí ČR se sídlem Praha, Hradčanské nám. 5, tel. kontakt: 224 181 111
- úřední překlad dokladu – tlumočníkem, který je jmenován ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského
soudu (viz www.justice.cz)
Jsem si vědom/a, že den podání této žádosti je dnem zahájení řízení o žádosti.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je platné 6 měsíců od data vystavení.

V ……………………………… dne ……………….
........................................................
podpis žadatele/lky

...........................................................................................................................................................................
Přílohou žádosti jsou tyto doklady:
Totožnost ověřena dle OP/CD č. ........................................., vydán dne, kým .................................................
Potvrzení převzetí dne:

.................................................
podpis přebírajícího

...................................................
podpis matrikářky

Předložené doklady:
- průkaz totožnosti (OP, CP) č. ……………………. vydán kým ……………………..dne ……………..
- rodný list sv………… roč. ……………. str……………….. poř. čís……………….
- výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu (v případě, že není uvedeno v OP)
- výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (v případě, že není uvedeno v OP)
- zdržuje-li se žadatel v cizině, úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela/manželky
- úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů

