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Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství 

a) na kterémkoli vhodném místě  

b) mimo dobu stanovenou radou obce 

c) na kterémkoli vhodném místě a mimo dobu stanovenou radou obce dle ustanovení §12 zák. 

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění (dále jen zákon o 

matrikách) 

Snoubenci: 

Pan - jméno a příjmení:   

datum narození:   trvalý pobyt:  

Č. OP:   rodinný stav:  

  

Slečna/paní - jméno a příjmení:   

datum narození:  trvalý pobyt:  

Č. OP:   rodinný stav:  

  

Žádají o povolení uzavření manželství dne:  v  hod. v  

Bereme na vědomí, že dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve shora uvedené věci 

a jako účastníci jsme poučeni, že:  

- dle § 33 odst. 1 správního řádu si jako účastník řízení můžete zvolit zmocněnce  

- dle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jimi návrhy po celou dobu 

řízení až do rozhodnutí 

- dle § 36 odst. 2 správního řádu máme právo vyjádřit v řízení své stanovisko 

- dle § 36 odst. 3 správního řádu nám bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit 

se k podkladům rozhodnutí 

- dle § 36 odst. 4 správního řádu jsme povinni předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti 

- dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v 

případě, že rozhodnutí v dané věci je již v právní moci 

- dle § 50 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení, správní 

orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění ke 

stavu věci 

- dle § 62 odst. 1 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- 

Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke 

správnímu orgánu   

 

 
 

 

 

  

podpis muže  podpis ženy 

v  dne:  
 

Datum podání žádosti:  

Č.j.  

  


