Odbor matrika
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Žádost o povolení uzavřít 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 stanovenou
obřadní místnost.

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
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- 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

Sdělujeme Vám, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů, které
naleznete na webových stránkách MČ BS na www.brno-stred.cz/urad-mc/zasady-ochranyosobnich-udaju, kde se dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich právech.

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, otisk úředního razítka

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

……………………………………….…....…………..................................................................
podpis žadatele
podpis žadatelky
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