Městský úřad Kravaře, Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
INFORMACE K UZAVÍRANÍ MANŽELSTVÍ
Uzavírání manželství se řídí právním řádem ČR, je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění a dále pak zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dotazník k uzavření manželství se vyplní čitelně hůlkovým písmem , popř. strojem na první i druhé
straně. Rubrika rodné příjmení se vyplní pouze v případě, když se rodné příjmení se liší od současného.
V rubrikách narození se píše datum a místo narození i s okresem (např. Opava, okr. Opava).
U bydliště vyplní i městská část nebo část obce, u čísla domu i číslo popisné. Pokud některý ze snoubenců
změní trvalý pobyt v době po podání dotazníku na matrice, je povinen tuto změnu oznámit na matrice a
předložit doklad o změně trvalého pobytu.
K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství oba snoubenci předloží:
1. doklad totožnosti
2. rodný list
3. doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
4. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
5. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství ( pokud je snoubenec rozvedený)
7. úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
8. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera ( jde-li o
snoubence, který žil v partnerství)
9. rodné listy společných dětí ( pokud snoubenci již mají společné děti)
10. rodné listy dětí nevěsty ( pokud otec těchto dětí není znám)
Vyplněný dotazník k uzavření manželství a výše uvedené předepsané doklady odevzdají snoubenci na
matričním úřadě (tel. 553 777 931, e-mail: pavla.malerova@kravare.cz), kde si taktéž 10 dní po uzavření
manželství vyzvednou oddací list a ostatní doklady v úřední hodiny:
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.
K uzavření manželství se dostaví snoubenci a svědkové 15 minut před stanovenou hodinou na místo
konání obřadu ve vhodném oblečení.
Svědky mohou být pouze osoby starší 18-ti let, i cizí státní příslušníci. Před svatebním obřadem se
snoubenci a svědci musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
Před uzavřením manželství budou svatební hosté seznámeni s průběhem svatebního obřadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dle ustan. § 14 odst.1 písm.d) zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, a to do 15-ti pracovních dnů po obdržení
oddacího listu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Požaduje-li zaměstnavatel potvrzení o uzavření manželství za účelem proplacení volna na den svatby,
předložíte po sňatku zaměstnavateli oddací list k nahlédnutí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

