Úřad městyse Náměšť na Hané
nám. T.G.Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
tel. 585 757 815, e-mail: matrika@namestnahane.cz
ID datová schránka: 2fabckg
Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě správního obvodu
matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou městyse Náměšť na Hané podle ust. § 12
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Žadatelé – snoubenci:
MUŽ:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………...………
Datum a místo narození: ……………………………...………………………………………………….
Trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………………..……
ŽENA:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….………..
Datum a místo narození: ……………………………...………………………………………….………
Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………………………..




Žádáme o povolení uzavřít manželství:
na kterémkoli vhodném místě, a to *)
dne ………………………………………………………………(datum a hodina uzavření manželství)
……………………………………………………………………...........................................................
uveďte přesnou adresu místa včetně č.p. nebo parcelního čísla a vlastníka nemovitosti, příp. pozemku)
mimo dobu stanovenou radou městyse Náměšť na Hané, a to *)
…………………………………………………………………………...……………………………….
datum a hodina uzavření manželství
*) nehodící se škrtněte
Matriční úřad městyse Náměšť na Hané povoluje dle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, na základě žádosti snoubenců
uzavření manželství:
- na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu *), tj.
……………………………………………………………………………………………………………
- mimo dobu stanovenou radou městyse, tj. dne, hodina *): tj.
……………………………………………………………………………………………………..……..
Bereme na vědomí, že
 místem pro konání svatebních obřadů je zámek Náměšť na Hané, matriční úřad městyse
Náměšť na Hané odpovídá za průběh svatebního obřadu v těchto prostorách
 u svatebního obřadu mimo obřadní síň zámku, si všechny formality spojené se zajištěním
obřadu zajišťujeme sami na své vlastní náklady (např. pronájem, výzdoba, ozvučení, hudba,
řazení svatebčanů, přípitek apod.)
 je nutné zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikáře na přípravu svatebního obřadu
 dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a jsme povinni ji dodržet.
Rozhodnutí bylo ústně vyhlášeno účastníkům řízení. Účastníci prohlašují, že se vzdávají práva na
odvolání.
…………………………….………..
podpis žadatele

……………………………………………...
podpis žadatelky

V Náměšti na Hané dne …………………

……………………………………….………
podpis matrikářky, razítko

