
Obecní úřad Kamenné Žehrovice 

Karlovarská 6 

273 01 Kamenné Žehrovice 

IČ: 234508 
Bankovní spojení: 
Č.ú. 3321-141/0100, KB Kladno 

 Tel.: +420 312 658 007 
e-mail: ou@kamennezehrovice.cz 

 

 
Č.j.:                                                               Kamenné Žehrovice dne: …………………… 
 
 
Skartační znak: V/5 
 

 
Žádost o povolení uzavřít manželství 

 
a) mimo obřadní síň obce 
b) mimo standardní hodinu pro oddávání 
c) mimo obřadní síň obce a mimo standardní hodinu pro oddávání 

 
§ 12 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů   
 
                 
Pan:  ........................................................................................................................................    
 jméno a příjmení                        datum a místo narození 
  
                              
..................................................................................................................................................... 
                                            trvalý pobyt                                telefon 
 
 
                 
Slečna/paní: ................................................................................................................................... 
                                         jméno a příjmení                       datum a místo narození 
 
 
......................................................................................................................................................  
                                          trvalý pobyt                                 telefon 
 
 
Žádáme o povolení uzavřít manželství: 
 
                                                
....................................................................................................................................................... 
                                             Označení místa (adresa, včetně č.p.) 
                                   
                                               
................................................................................................................................................    
                                             datum a hodina uzavření manželství           



Obecní úřad Kamenné Žehrovice 

Karlovarská 6 

273 01 Kamenné Žehrovice 

IČ: 234508 
Bankovní spojení: 
Č.ú. 3321-141/0100, KB Kladno 

 Tel.: +420 312 658 007 
e-mail: ou@kamennezehrovice.cz 

 

  
 
                                      
Snoubenci berou na vědomí, že o žádosti bude matričním úřadem rozhodnuto ve správním řízení, 
které je zahájeno dnem podání této žádosti. Pokud matriční úřad žadatelům vyhoví v plném 
rozsahu, rozhodnutí se dle § 87 odst. 1) zákona o matrikách písemně nevyhotovuje. 
V tomto případě se dle § 67 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodnutí se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam. 
 
 
Poučení účastníka řízení: 
 
V souladu s ustanovením § 47 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), Vás uvědomujeme jako účastníka řízení. 
 
 
Jako účastník řízení jste: 
- dle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí 
-dle § 36 odst. 2 správního řádu máte právo vyjádřit v řízení své stanovisko (pokud o to požádáte, 
poskytne Vám správní orgán informace o řízení) 
-dle § 36 odst. 3 správního řádu Vám bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí 
- dle § 36 odst. 4 jste povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................                                            ......................................................    
          podpis muže                                                                                   podpis ženy 
 
 
 
 
 
Žádosti mimo stanovené místo/dobu bylo vyhověno dne ………………. 
 
č. dokladu: …………………..částka: …………………….. 


