ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

S TAT U TÁ R N Í M Ě S T O B R N O

Uzavření manželství
1. Místo
(Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice nebo Bosonohy) – vše řeší ÚMČ Brno-střed.

2. Forma obřadu
• civilní
• církevní

3. Církevní obřad:

3. Civilní obřad:

Navštívím farnost církve jejíž
představitel bude manželství
uzavírat – domluvím termín, místo
a případně další náležitosti pro
církevní obřad
a. na matrice podám žádost
o vydání osvědčení
k církevnímu sňatku –
předložím: vyplněnou žádost,
dotazník k uzavření manželství,
protokol a další doklady (viz
životní situace),
b. vyzvednu osvědčení
k církevnímu sňatku a další
doklady – předložím církevnímu
oddávajícímu,
c. uzavřu manželství,
d. představitel církve –
oddávající – doručí na matriční
úřad zpět protokol o uzavření
manželství a další doklady.

Navštívím matriční úřad (termíny se rezevují s max. 5měsíčním předstihem vždy od prvního úředního
dne v měsící např. na září 2017 od prvního úředního dne v dubnu 2017), ale je možné dohodnout
pokud je volný i dřívější termín
a. rezervuji termín – dostanu všechny formuláře k vyplnění, poučení jaké doklady a do kdy musím
předložit (viz životní situace),
b. pokud se jedná o obřad mimo stanovenou obřadní místnost – rezervuji místo pro obřad (se
správcem prostor domluvím vše potřebné, uhradím poplatky s realizací svatebního obřadu – správci
místa, případně svatební agentuře),
c. nejpozději do data rezervace – na matričním úřadu předložím vyplněné formuláře a všechny
stanovené doklady,
d. svatba mimo – matriční úřad vydá povolení, snoubenci uhradí správní poplatek – v týdnu před
obřadem kontaktují matriční úřad upřesní podorobnosti k průběhu obřadu, příapadně dovoz a odvoz
matrikářky a oddávajícího,
e. v den obřadu:
• svatba mimo: zajistí snoubenci koordinaci svatebního obřadu a realizaci v nepřízni počasí
• svatba v obřadní síni: dostaví cca 10–15 minut před obřadem do obřadní síně Nové radnice –
Dominikánská nám. 1 (zajištěna z úrovně úřadu koordinace, šatna, ceremoniářka, hudba, recitace),
f. před obřadem předloží doklady totožnosti snoubenci a svědci
• pokud některý ze snoubenců neovládá ČJ je nezbytná přítomnost „soudního tlumočníka“ –
zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady,
g. proběhne svatební obřad .

4. Matriční úřad vydá oddací list
Převezmu osobně cca 10 dní po sňatku.

5. Pokud již máme společné děti před
sňatkem

6. Pokud mám po sňatku změnu údajů
v OP

Matriční úřad zajistí opravu a výměnu RL dětí.

Příjmení nebo osobní stav – do 10 dnů od převzetí OL požádám
o vydání nového OP.

Pozn.
• Doklady pro uzavření manželství jsou velmi variabilní – je nutné si zkontrolovat aktuální informace na webu
• U civilních i círekvních obřadů pokud uzavírá manželství cizinec , který není občanem EU, ani jiného smluvního státu Dohody evropského hospodářského
prostoru, ani není jeho rodinným příslušníkem musí předložit před sňatkem potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané PČR, Odborem azylové
a migrační politiky – nesmí být starší 7 pracovních dnů)

