Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov, 666 19
Odbor správních a vnitřních věcí – matrika
Žádost o povolení uzavření manželství mimo obřadní místnost na jiném
vhodném místě / mimo dobu stanovenou Radou města Tišnova*.
Podle ustanovení § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme tímto o povolení uzavřít manželství mimo obřadní místnost úřadu na jiném vhodném
místě/ mimo dobu stanovenou Radou města Tišnova*.
*nehodící se škrtněte

Místo uzavření manželství
(uveďte celou adresu, včetně čísla popisného, případně další bližší označení místa)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Datum uzavření manželství:........................................ hodina:.................................................
Kontaktní osoba pro svatební den .....................................................tel:....................................
Zajištění svatebního obřadu při nepřízni počasí bude následující:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

jméno/popř. jména/ a příjmení žadatele: .....................................................................................
datum narození ............................................................................................................................
trvale bytem ...............................................................................................................................

jméno/popř.jména/ a příjmení žadatelky:.....................................................................................
datum narození:............................................................................................................................
trvale bytem: ……........................................................................................................................
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Bereme na vědomí, že









místem pro konání svatebních obřadů je obřadní síň v budově radnice (Tišnov, nám.
Míru 111
u svatebního obřadu mimo obřadní síň na jiném vhodném místě si všechny formality
spojené se zajištěním obřadu zajišťujeme sami na své vlastní náklady (např. pronájem,
výzdoba, ozvučení, hudba, řazení svatebčanů, přípitek apod.)
je nutné zabezpečit prostor pro oddávajícího a matrikáře na přípravu ke svatebnímu
obřadu
dohodnutá doba začátku obřadu je závazná a jsme povinni ji dodržet.
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 tel.č. 549 439 774, případně 549 439 775
z organizačních důvodů nelze počítat s možností přesunu svatebního obřadu ve
stejném termínu do obřadní síně radnice.

V …………… dne ……………….
.......................................

................................................

podpisy žadatelů

Na základě žádosti snoubenců se dne ……………… v souladu s
ustanovením § 12 a § 87 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 / mimo dobu stanovenou Radou města Tišnova* dle žádosti
snoubenců.
*nehodící se škrtněte

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

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

................................................

podpisy žadatelů
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