FI_MAT_59
Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou obřadní místnost
/na jiném vhodném místě dle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů/

Jméno/popř. jména/ a příjmení žadatele: ..........................................................................................................
Datum narození :................................................................................................................................................
Trvalé bydliště:..................................................................................................................................................
Jméno /popř. jména/ a příjmení žadatelky:........................................................................................................
Datum narození:.................................................................................................................................................
Trvalé bydliště: .................................................................................................................................................
Žádáme tímto o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě mimo obřadní místnost úřadu.
Místo uzavření manželství (uveďte celou adresu, včetně čísla popisného, případně další bližší označení
místa): ...............................................................................................................................................................
Datum uzavření manželství:................................................................ hodina:.................................................
Zajištění svatebního obřadu při nepřízni počasí bude následující: ...................................................................
...........................................................................................................................................................................
Byli jsme seznámeni s tím, že
- místo určené obcí pro konání slavnostních obřadů matričního úřadu Brno-střed, je obřadní síň Nové
radnice, se sídlem Dominikánské nám. 1, Brno , všechny formality spojené se zajištěním obřadu mimo
tuto obřadní síň, na námi zvoleném jiném vhodném místě si zajišťujeme sami na své vlastní náklady
- při sňatku mimo obřadní síň zajistíme odvoz a dovoz oddávajícího a matrikářky, kdy hodina a místo
odvozu bude upřesněno individuálně v kalendářním týdnu před sňatkem, buď při osobní návštěvě na
matričním úřadu nebo na základě našeho telefonického hovoru na matriční úřad
Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vyřízení příslušné žádosti,
vedení správního řízení a následně za účelem archivace. Více informací o zpracování osobních údajů a vašich právech
naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

V …………… dne ……………….

..........................................
podpis žadatele

...........................................
podpis žadatelky

Na základě žádosti snoubenců se dne ………………v souladu s ustan. § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
povoluje uzavřít manželství na jiném vhodném místě a v čase dle žádosti.

……………………………………..
podpis matrikářky, úřední razítko

Povolení matričního úřadu bereme na vědomí dne: ……………….

..........................................
podpis žadatele

...........................................
podpis žadatelky

