UZAVŘENÍ

MANŽELSTVÍ

Manželství lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku (církevní sňatek může být
uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem, osvědčení nesmí
být starší šesti měsíců ke dni uzavření manželství). Pro uzavírání občanských sňatků je úředně
určená obřadní síň Obecního úřadu v Radslavicích
Kde mohu vyřídit
Obecní úřad Radslavice, Na Návsi 103 - Matrika
Jak postupovat
První a nejdůležitější kroky snoubenců by měly směřovat na matriku, kde si zajistí
volný termín pro svatební obřad a teprve potom začnou zařizovat organizační a
společenské záležitosti, týkající se jejich sňatku, protože by mohlo dojít ke skutečnosti,
že plánovaný termín je nereálný. Informace o stanovených termínech, jejich obsazenosti a
další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně,
telefonicky, e-mail
Co budu potřebovat
Doklady potřebné k uzavření manželství:









platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz)
rodný list
doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním
dokladem)
úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo partnerství; byl-li
rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak
občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
(bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jdeli o nezletilého, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku)
rodné listy společných děti

Další a podrobnější informace jsou uvedeny na těchto stránkách – Potřebuji vyřídit - řešení
životních situací, nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR - rady a služby - www.mvcr.cz
Kolik budu platit - Správní poplatky dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích




uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České
republiky - 3 000,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území
České republiky - 2 000,- Kč
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně
určenou místnost - 1 000,- Kč

Sazebník poplatků za svatební obřady konané Obecním úřadem Radslavice
schválený RO Radslavice dne 08.11.2018
Svatby v obřadní síni na OÚ Radslavice (začátek obřadu)
Pondělí - čtvrtek
Pondělí - čtvrtek
Pátek
Sobota
Státní svátek (prac. den i SO)

9:00 - 15:00
15:05 - 16:30
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00

ZDARMA
605 Kč vč. DPH
ZDARMA
605 Kč vč. DPH
605 Kč vč. DPH

Svatby mimo obřadní síň (začátek obřadu)
Pondělí - čtvrtek
Pondělí - čtvrtek
Pátek
Pátek
Sobota
Sobota
Státní svátek (prac. den i SO)
Státní svátek (prac. den i SO)

9:00 - 14:00
14:05 - 16:30
9:00 - 13:30
13:35 - 15:00
9:00 - 12:00
12:05 - 14:00
9:00 - 12:00
12:05 - 14:00

1.815 Kč vč. DPH
2.420 Kč vč. DPH
1.815 Kč vč. DPH
3.630 Kč vč. DPH
2.420 Kč vč. DPH
3.630 Kč vč. DPH
2.420 Kč vč. DPH
3.630 Kč vč. DPH

Správní poplatek 1000 Kč - uzavření manželství na jiném vhodném místě
Svatby se neprovádí mimo uvedené termíny, v neděli, ve dnech konání Cyrilometodějských
slavností obce Radslavice (od 1.7. do 10.7. ), ve dnech voleb a v sobotu před poslední nedělí v
září (Radslavské hody), o Vánočních a Velikonočních svátcích, na Silvestra a Nový rok.

Provozní poplatek se hradí před povolením sňatku na jiném vhodném místě.
Pro všechny stanovené termíny v obřadní síni i na jiném vhodném místě platí, že matriční
úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.
Informace ohledně svatebního obřadu (vč. termínu) je potřeba dohodnout osobně nebo
telefonicky na Obecním úřadu Radslavice - Matrika – tel. 724 193 800 nebo 724 082 059,
případně email - matrika@radslavice

