Informace pro snoubence
Termíny na kalendářní rok 2019 začne matriční úřad přijímat od

3. prosince 2018.

Kalendář oddacích dnů na rok 2019 (č. j. VV/18321/2018) byl schválen Radou města Sedlčany.
Oddacími dny jsou pátek a sobota dle schváleného kalendáře v časovém rozmezí 10:00 – 14:00 hodin,
vždy v celou hodinu.

Nejdříve je nutné rezervovat si termín na matrice! (osobně, telefonicky)
Po rezervaci termínu je třeba do jednoho měsíce nebo dle dohody předložit
všechny dokumenty potřebné k uzavření manželství.
Dohodnutá doba začátku obřadu a místo obřadu jsou závazné a je nutné je
dodržet.
Vyřízení formalit:
V úředních hodinách se osobně snoubenci dostaví a předloží:
-

-

dotazník k uzavření manželství (lze vyzvednout osobně na matrice nebo
vytisknout z webových stránek)
žádost o povolení uzavřít manželství - pokud je sňatek uzavírán na jiném
vhodném místě/mimo dobu stanovenou Radou města Sedlčany (lze
vyzvednout osobně na matrice nebo vytisknout z webových stránek)
žádost o osvědčení – církevní sňatek (lze vyzvednout osobně na matrice nebo
vytisknout z webových stránek)

- občan ČR (s trvalým pobytem na území republiky): doklad totožnosti (platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad), originál rodného listu, doklad o státním
občanství (OP), případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
nebo úmrtní list manžela.
- cizí státní občan: doklad k prokázání totožnosti, originál rodného listu, doklad o
státním občanství, doklad o právní způsobilosti uzavření manželství (vydá příslušný
úřad ve státě, jehož je občanem), je-li cizím státem vydáván, potvrzení o osobním
stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, pravomocný rozsudek o rozvodu, jde-li
o rozvedeného cizince, úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince,
tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní
způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o tom, že bude manželství
v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavřeno zmocněncem, před
uzavřením manželství - potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území
ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů, neplatí pro občany EU, občana jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné
příslušníky. Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je
třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebným
ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého
jazyka.

Právní akt uzavření manželství
Prohlášení o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti
dvou svědků. Snoubenci by proto měli zvolit vhodné oblečení. Pokud je
manželství uzavíráno na jiném vhodném místě, musí být toto místo veřejné,
důstojné a dobře dostupné. V den sňatku před obřadem snoubenci předloží platný
občanský průkaz k ověření totožnosti. Pokud dochází ke změně údajů uvedených
v OP snoubenců, bude u občanských průkazů oddělena vyznačená část (roh) a

vydáno potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Svědci předloží k ověření
totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Obřadní síň – budova radnice
Místem pro konání svatebních obřadů je Radou města Sedlčany stanovena obřadní síň budovy Městské
radnice Sedlčany, na adrese Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 2. patro. V budově radnice je
k dispozici výtah. Rada města Sedlčany stanovila oddacím dnem bez správního poplatku pátek v čase
od 10:00 hod. do 14:00 hod. Snoubenci a svatebčané se dostaví cca 10 minut před stanovenou hodinou
obřadu. Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh svatebního obřadu, proto pokud by byl
jakýmkoliv způsobem narušen, oddávající má právo obřad přerušit nebo odložit. Snoubenci a
svatebčané mohou parkovat v prostoru náměstí proti radnici. V prostorách budovy je zakázáno házet
rýži, konfety, okvětní lístky či cokoliv jiného.

Jiné vhodné místo
Místo musí být veřejné, důstojné a dobře dostupné. Snoubenci a svatebčané se dostaví na povolené
místo cca 15 minut před stanovenou hodinou obřadu. Všechny formality spojené se zajištěním obřadu
mimo obřadní síň, na jiném vhodném místě si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady (např.
pronájem, výzdoba, ozvučení, hudba, přípitek, apod.). Je nutné zabezpečit prostor pro oddávajícího a
matrikáře. Vždy je nutné mít k dispozici stolek k obřadu. Za vydání povolení na jiném vhodném místě
je vybírán správní poplatek dle položky 12 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve
výši 1.000,- Kč.

Foto, VHS a DVD
Fotografa k obřadu si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady. V průběhu obřadu lze fotografovat a
filmovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf,
kameraman vstupoval do „prostoru oddávajícího“.

Matrika
Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336
Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, 603 298 802
Úřední hodiny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:

8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod.
8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.

Kontakty:
•
•
•

Bc. Milena Barešová, tel.: 318 874 113, linka 28, mobil: 734 314 711, e-mail:
matrika@mesto-sedlcany.cz
Marie Vršecká, tel.: 318 874 113, linka 27, e-mail: vrsecka@mesto-sedlcany.cz
Eva Nováková, tel.: 318 874 113, linka 26, novakova@mesto-sedlcany.cz

