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

Žádost o vydání osvědčení
o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve
Žádáme o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve…………………….………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…..

Datum a místo uzavření sňatku: …………………………………………………………………………………………………….
Snoubenci

MUŽ

ŽENA

Jméno, popř. jména
a příjmení
Rodné příjmení
Datum, místo a okres (stát)
narození
Rodné číslo
Osobní stav
Státní občanství
Bydliště (trvalý pobyt)

Podpisy žadatelů: .....................................................................
.....................................................................
Předloženy byly tyto doklady (vyplní matrikářka) :
MUŽ
Občanský průkaz* č.
platný do

ŽENA
Občanský průkaz* č.
platný do

Rodný list

Rodný list

Úmrtní list vydaný

Úmrtní list vydaný

Rozsudek soudu

Rozsudek soudu

Vysvědčení o právní způsobilosti

Vysvědčení o právní způsobilosti

Prominutí stanovených dokladů: MěÚ Sedlčany
Ze dne
č.j.
Právní moc
* povolení k trvalému pobytu, cizozemský cestovní pas

Prominutí stanovených dokladů: MěÚ Sedlčany
Ze dne
č.j.
Právní moc

Právní nárok žadatelů na vydání osvědčení k uzavření manželství církevní formou byl ověřen podle § 13 z. č. 301/2000
Sb., v platném znění. Žadatelé jsou:
- Snoubenci
- - zplnomocněný zástupce těchto osob

ZÁZNAM O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ

podle ustanovení § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní
řád“)
Městský úřad Sedlčany zcela vyhověl výše uvedené žádosti, neboť byly splněny podmínky zákona č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 207/2001 Sb.,
v platném znění a dne ................................ rozhodl o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku.
Datum vydání dokladu: ………………………………………
Podle ustanovení § 151 odst. 2 správního řádu se na místo odůvodnění uvádí seznam podkladů pro rozhodnutí:
- Žádost
doklad totožnosti žadatele
- další doklady předložené žadatelem
- plná moc
Doklad převzal žadatel osobně dne: .....................................,podpis žadatele: …………………………….
Doklad byl zaslán dne: ………………………………… žadateli do vlastních rukou.
Doručen dne: …………………………………………
Podle ustanovení § 151 odst. 3 správního řádu nabývá rozhodnutí právní moci a právních účinků dnem převzetí dokladu.
SOUPIS SOUČÁSTÍ SPISU podle § 17 správního řádu:
1) žádost
2) doklady potřebné k uzavření manželství
3) stejnopis vydaného osvědčení k uzavření církevního sňatku
4) plná moc

………………………………………………………………………………………..
Jméno, příjmení a podpis matrikářky
otisk úředního razítka

