SŇATEČNÉ OBŘADY
Termín sňatečného obřadu je třeba dohodnout na matričním úřadě s dostatečným
předstihem, a to buď osobně, telefonicky, případně e-mailem v úředních hodinách na
matrice Městského úřadu Kravaře, Náměstí 405/43, dveře č. 116 - přízemí.
Kontakt:
MěÚ Kravaře, matrika: tel. 553 777 931, e-mail: pavla.malerova@kravare.cz.
Úřední hodiny MěÚ Kravaře:
Pondělí
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Středa
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Čtvrtek
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Pátek
8.00 – 12.00.
Snoubenci, kteří mají zájem uzavřít manželství před orgánem církve, si na matričním úřadu,
v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, podají žádost o vydání Osvědčení
k církevnímu sňatku. Osvědčení je platné po dobu 6 - ti měsíců od dne vydání.
Před uzavřením manželství vyplní snoubenci předepsané tiskopisy:
- dotazník k uzavření manželství
- přílohu k dotazníku uzavření manželství,
- žádost o povolení uzavřít manželství na jiném místě nebo mimo dobu stanovenou
Radou města Kravaře (pouze v případě konání obřadu na jiném místě nebo mimo
dobu stanovenou Radou města Kravaře)
- žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve,
jedná-li se o církevní sňatek
Doklady potřebné k uzavření manželství:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- originál rodného listu
- výpis z údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trv. pobytu a
osobním stavu, pokud jako doklad totožnosti je předložen cestovní pas
- rozvedení předloží rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní
moci
- ovdovělí - úmrtní list manžela (manželky)
- rodný list dítěte v případě, že snoubenci mají již spolu dítě
Rada města Kravaře - stanovila dobu a místo uzavírání manželství:
- pátek v době od 11.00 hodin do 14.00 hodin
- místo pro konání svatebních obřadů - obřadní síň: místnost č. 22 na zámku
v Kravařích čp. 377, Alejní 24 – (kapacita - 20 osob).
V případě konání obřadu na jiném místě nebo mimo dobu než stanovila Rada města
Kravaře, je nutno podat žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo
mimo dobu stanovenou radou obce. Žádost se podává na matrice. Za vydání povolení je
stanoven správní poplatek ve výši 1.000,00 Kč.
********************************************************************************************************
Sňatečné obřady probíhají v hodinových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům
časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.
Po uzavření manželství obdrží novomanželé oddací list:
- osobně po předložení dokladu totožnosti nebo
- matriční úřad jej zašle do vlastních rukou.

