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Jméno, popř. jména
a příjmení

Rodné příjmení

Datum, místo a okres (stát)
narození

Rodné číslo

osobní stav

Státní občanství

Bydliště (trvalý pobý)

DOTAZI\TK K UZAVRENI MANZELSTVI

Prohlášení o uzavteni manželství bychom chtěli učinit před

(název úřadu)

v obřadní místnosti úřadu*)

na jiném vhodném místěx)

Jsme si vědomi, že pÍi uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užíváni
příjmení. PředběŽně jsme se dohodli, že budeme po uzavřeni manželství:

a) uživat společné příjmení mlIZ:.
zefla:.

b) uživatkaždý své dosavadní příjmení muž... '.
a'společné děti budou uživat příjmení žena:.

děti: '.



c)užívatspolečné příjmení amužil -Ženail muil
bude užívat a na druhém místě uvádět žena:
příjmení předchozí. děti:

x) nehodící se škr1něte
Byli jsme poučeni o tom, že pŤi zétpisu uzavÍeni manželství lze na základě žádosti

Ženy, již se uzavření manželství týká, uvést za stanovených podmínek v matrični knize
příjmení, které bude po uzavření manželstviuživat, v mužském tvaru.

Žena ptedběžně Žádá, aby její příjmení vypl1|,vající z dohody

:::::::1 :: :::::::] :::::':::1' :J*,J.tíze 
manže|stvi zapsáno v mužském tvaru:

a) cizinkou,
b) Státní občankou České republiky, kterámánebo bude míttwa|ý pobý v cizině,
c) státní občankou České republiky, jejiŽ manžeL je cizinec,
d) státní občankou České republiky, která je jiné než české národnosti.*)

Bereme na vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve než učiníme sňatečný projev

vtie, že nám nejsou známy pŤekážky, které by nám bránily uzavŤít manželství, že navzájem

známe svůj zdravotní stav a že jsme zváž|li uspořádání budoucích majetkových poměru'

svého bydlení a hmotné zaj1štěni po uzavření manželství.

Prohlašujeme, že nejsme ve vztahu poručníka a poručence, dítěte a osoby' do jejiž péče bylo
dítě svěřeno, nebo pěstouna a svěřeného dítěte.

Máme spolu již týo děti - jméno a příjmení, datum a místo narození - dokládá se rodným
listem dítěte (dětí):

Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty' jehož (ejichž) otec

neniznám - dokládá se rodným listem dítěte (dětí):

podpis ženy

V

x) nehodící se škrtněte

podpis muže



Dorraoy r uzavŘBNÍ uaNŽprsrvÍ (wrrNÍ uarnrrÁŘ)

Doklad, který jsou muŽ nebo Žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud
si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základniho
registru obyvatel, z inťotmačního systému evidence obyvatel, z informačního systému
cizinců, z infortnačního systému evidence občanských prŮkazů nebo z informačního systému
evidence cestovních dokladů. Tato skutečnost se vyznači v niže uvedené tabulce u každého
z dokladů uvedených pod bodem 3. až ] . samostatně.

Předloženy byl}z týo doklad}z:

MUZ ZENA
I Prtlkaz totožnostix*)

č. platný do
Prukaz totožnosti*E)
č. platný do

2. Rodný list Rodný list

J. Doklad o státním občanství Doklad o státním občanství

4 Výpis z evidence obyvatel o místě
trvalého pobytu, u cizince' je_li cizim
státem vyďáván.

Výpis z evidence obyvatel o místě
trvalého pobytu, u cizinky' je-li cizim
státem vyďáván.

5. V1ýpis z evidence obyvatel o osobním
Stavu, uctzince, je-li cizím státem
vyďáván.

Výpis z evidence obyvatel o osobním
stavu, u ctzinky, je-li cizim státem
vydáván.

6. Doklad o právní způsobilosti k uzavřeni
manželství, jde-1i o cizince.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření
manželství, jde-li o cizinku'



7. Pravomocný rozsudek o rozvodu
předchozího manželství, nebo úmrtní list
zemřelé manželky, popřípadě
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství, nebo úmrtní list zemřelého
partnera. Jde-li o cizince, úmrtní list není
třeba předkládat, je-li tato skutečnost
uvedena v dokladu o právní způsobilosti
k uzavření manželství.

Pravomocný rozsudek o rozvodu
předchozího manželství, nebo úmrtní list
zemřelého manžela, popřípadě
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství, nebo úmrtní list zemŤelé
partnerky' Jde-li o cizinku, úmrtní list
není třeba předkládat, je-li tato skutečnost
uvedena v dokladu o právní způsobilosti
k uzavření manželství.

**)

- občanský prtlkaznebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
- pr&kaz o povolení k pobýu nebo cestovní doklad anebo prtlkaz totožnosti občana

členského státu Evropské unie' jde-li o cizince,
- prttkaz žadatele o udělení mezinároďní ochrany, jde-li o osobu, která poda|a žádost

o udělení mezinárodní ochrany,
- prttkaz povolení k pobýu azylanta,jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo
- prikaz oprávnění k pobýu osoby poživajici doplňkové ochrany' jde-li o osobu

poživ ajici doplňkové ochrany,
- prttkaz žaďate\e o udělení dočasné ochrany' jde-li o osobu, která poda|a žádost

o udělení dočasné ochrany, nebo
- prtlkaz cízince poživajicího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena

dočasná ochrana.

razitko a podpis matrikáře



ŽÉ+vosT

1. o PovoLENí uznvŘrrí nRlxŽeuswí r*tnno DoBu sTANovENoU RADOU rtnĚsrn

2. o PovolEnlí uznvŘeví nnRruŽgt swí r*n lNÉna vnoonÉr* ruísrĚ

My, níže podepsaní

(přÍjmení, jméno, datum narazení, bydtiště )

{příjmení, jméno, datum narczení, bydtiště}

žádáme o povolení uzavření manželství dne .........

,.. na iiném vhodném mís,tě, a to Zvonice Soláň

2. mimo dobu stanovenou radou města, a to dne .i.r.'á'!.'Řr!!!|'!'!"!"'i"l"'{""""""'ll"""l

z dfivodu:

padpisženicha poďllls nevěsry

ToToŽNosT ŽmgrelŮ ovĚŘ n:
{jména, příjmení a podpis matrikóřky}

vyjádření matričního úřadu Mú Karotinka:

Matriční úřad Městského úřadu Karolinka souhlasí - nesouhlasí.

podpis matrikáfl<y


