Informace pro snoubence
V případě, že se rozhodnete uzavřít manželství, musí být vaše první cesta na matriku, kde si
vyberete jeden z termínů stanovených RM. Termíny svateb se zamlouvají až po vyplnění a podání
žádosti o uzavření manželství.
Místo určené pro konání svatebních obřadů : obřadní síň MěÚ Hrob.
Svatby konané na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu jsou zatíženy
správním poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb., pol. 12c) za vydané povolení ve výši 1 000,- Kč
splatným při podání žádosti.
Termíny konání svatebních obřadů jsou stanoveny radou města v době od 8,00 – 13,00 hodin, tudíž
žádáme zájemce, aby respektovali tyto termíny a nepožadovali jiné.
Administrativní záležitosti : oba snoubenci se dostaví na matriku nejméně 3 týdny ( cizinci 3
měsíce ) před sňatkem, předloží vyplněný dotazník s potřebnými doklady :
–
platné občanské průkazy obou snoubenců
–
rodné listy
–
pokud je snoubenec rozvedený – rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci
–
pokud je snoubenec ovdovělý – úmrtní list manžela/manželky
–
pokud je snoubenec cizinec - dostanete speciální informace
–
pokud mají snoubenci společné děti – jejich rodné listy.
Všechny doklady se předkládají v originále !
K samotnému obřadu si snoubenci přinesou platné občanské průkazy a svědci občanské průkazy
( popř. pas ). Je nutné být na místě 15 minut před konáním obřadu, aby byl dodržen plánovaný
časový rozvrh.
Oddací list lze vyzvednout v týdnu po uzavření manželství po předložení OP. Na požádání lze
oddací list zaslat poštou.
UPOZORNÉNÍ !
Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských průkazech ustřiženy rohy občanských
průkazů. Tyto průkazy budou platné pouze na území ČR a nelze na ně cestovat do zahraničí. Pokud
tedy snoubenci ihned po svatbě cestují do zahraničí, musí si předem zajistit platné cestovní pasy.
Dohodnuté termíny svateb se neruší telefonicky. Všechny změny je třeba přijít na matriku oznámit
osobně nebo podat písemně.

