ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci

Souhlasné a svobodné prohlášení muže a ženy, že spolu
vstupují do manželství
Snoubenci nebo jejich zástupce na základě plné moci
( formulář není stanoven, stačí volnou formou, podpis na
plné moci musí být úředně ověřen )
Městský úřad Šternberk, Opavská 1, správní oddělení,
matrika, 1.patro, přepážka č.1,2
Dagmar Šarniková, tel. 585 086 551
úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 11.30 a od
12.30 do 17.00.
Rodné listy, občanské průkazy nebo cestovní pasy,
případně rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list a jiné
doklady prokazující skutečnosti, které nejsou uvedeny
v občanském průkazu.
Dotazník k uzavření manželství ( je nutné použít pouze
originální tiskopis, tento je k dispozici v kanceláři matriky
a bude předán snoubencům po dohodnutí termínu a
místa svatebního obřadu )
1.000,-Kč za svatbu, která se uskuteční mimo den
stanovený Radou města Šternberka jako den svatební a
mimo úředně určenou místnost
( např. hrad, hřiště, zahrada )
Svatebním dnem je určeno úterý v obřadní síni Města
Šternberka. Svatba, která se uskuteční v tento den a na
tomto místě je zdarma. Poplatek se hradí v hotovosti,
v kanceláři matriky, při předoddavkovém řízení nebo
v pokladně.
Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů
Není zatím možné vyřídit elektronickou formou.
Dle zákona je nutná osobní účast snoubenců ( předložení
dokladu totožnosti) .
V případě, že snoubenci mají zájem uzavřít sňatek na
hradě, je třeba, po objednání termínu na matrice, osobní
konzultace s pracovníky hradu.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů , ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zák.č.
301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
Zák.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Opravné prostředky jsou řešeny dle správního řádu
Přestupky § 79a, zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jaký sňatek je možné uzavřít
1) občanský sňatek ( např. obřadní síň radnice,
hrad, Zelená budka, jezírko v Dalově, park,
zahrady aj. )

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)
Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Formuláře

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Elektronická forma vyřízení
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci

2) církevní sňatek ( kostel aj. )
Na jakém místě se sňatky nejčastěji uzavírají
1) radnice
2) Státní hrad Šternberk
Další informace

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

Snoubenci mají možnost uzavřít manželství na jiném
vhodném místě (mimo budovu radnice) např. prostory
Státního hradu Šternberk, park, zahrada, zelená budka
apod. pouze však v územním obvodu MěÚ Šternberk.
V případě, že se toto území nachází mimo pověřený úřad
MěÚ Šternberk musí žadatelé oslovit příslušnou matriku
do které toto místo spadá. Oddávající mohou oddávat
pouze v okruhu svého pověřeného úřadu.
Ministerstvo vnitra ČR, kterýkoliv matriční úřad v ČR
Odbor vnitřních věcí
Mgr. Miroslava Citovecká
01.01.2015
01.01.2021
Konec platnosti návodu není stanoven

