
  
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY 
Odbor vnitřních věcí 
náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany 

 

Žádost o povolení uzavřít manželství 
 
Podle ustanovení § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů, 
v platném znění, žádáme o povolení uzavřít manželství 

 
na jiném vhodném místě  
mimo dobu stanovenou Radou města Sedlčany 

 
Místo uzavření manželství: ……………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(Uveďte celou adresu, včetně čísla popisného, případně další bližší označení) 

 
Zajištění svatebního obřadu při nepřízni počasí bude následující:………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
datum uzavření manželství:…………………………………….  hodina: ……..………………...……... 

 

Účastníci: MUŽ: ŽENA: 

jméno a příjmení: ……..…………………………………… ……..………………………………….. 

datum a místo nar.: ……..…………………………………… ……..………………………………….. 

 ………………………………………...... ………………………………………… 

trvalé bydliště:  ……..…………………………………… ……..………………………………….. 

 ………………………………………….. ………………………………………… 

doklad totožnosti: ……..…………………………………… 

platný do ……………..………………… 

……..…………………………………... 

platný do………………………….….… 

 

V Sedlčanech dne………………………………..…… podpis žadatelů …………………….……………….. 

        ………………………..………………………… 

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

 
V Sedlčanech dne ……………………     …….. ……………………………….. 
        Podpis oprávněné úřední osoby, otisk úředního razítka 

 
Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle položky 12 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl  
uhrazen dne……………………  č. dokladu ..…………………………….. 



Byli jsme seznámeni s tím, že 
 

- Obřadní místnost matričního úřadu Sedlčany je obřadní síň Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 
32, Sedlčany. Všechny formality spojené se zajištěním obřadu mimo tuto obřadní síň na námi zvoleném jiném 
vhodném místě si zajišťujeme sami na vlastní náklady (např. pronájem, výzdoba, ozvučení, hudba, apod.). 
Neseme zodpovědnost za škody vzniklé v průběhu celého obřadu a za bezpečnost všech účastníků obřadu. 

- Jiné vhodné místo musí být veřejné, důstojné a dobře dostupné.  
- Dohodnutá doba začátku obřadu a místo obřadu jsou závazné a je nutné je dodržet. 
- Je nutné zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikáře. Vždy je nutné mít k dispozici stolek k obřadu. 
- Bereme na vědomí, že bude-li žádosti vyhověno, nelze v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, v platném znění a pol. 12 písm. c) sazebníku, požadovat vrácení správního poplatku, a to 
ani v případě, že se sňatečný obřad uskuteční v jinou dobu nebo na jiném místě, ani v případě, že se neuskuteční 
vůbec. 

Byli jsme upozorněni na to, že Městský úřad Sedlčany není zodpovědný za možná rizika vzhledem 
k pronajímateli prostor při uzavírání sňatku mimo úředně určenou obřadní místnost. 
 
 
Bereme na vědomí 
 
V Sedlčanech dne: ………………………………………… 
               Podpisy:      …………………………………………. 

     
 ..….……………………………………    

 


