Zastupitelstvo Obce Tuchořice určilo místa pro konání slavnostních obřadů a uzavření
manželství - obřadní síň v budově Obecního úřadu v Tuchořicích a obřadní síň v budově
Obecního úřadu v Liběšicích. Dále stanovilo úřední den k uzavření manželství na sobotu,
s vyjímkou sobot, na které připadají státní svátky a to v době od 09,00 hod. do 12,00 hod.
Po dohodě může matriční úřad povolit na základě žádosti snoubenců uzavření
manželství na kterémkoli vhodném místě obvodu matričním úřadu Tuchořice nebo mimo
stanovenou dobu. Správní poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo
stanovenou dobu nebo mimo stanovené místo je 1.000,- Kč, kdy se poplatek vybírá
jen jednou.

Uzavření manželství
- základní informace:
snoubenci mohou bezplatně uzavřít manželství u kteréhokoli matričního úřadu v ČR.
Zpoplatněno je vydání povolení pro konání svatebního obřadu mimo určenou dobu nebo
místo. Uzavřít manželství v obci, která nemá matriční úřad, je možné před starostou nebo
místostarostou obce a za přítomnosti matrikářky z příslušného matričního úřadu za
předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt . Do správního obvodu
matričního úřadu Tuchořice patří obce a jejich části: Tuchořice, Liběšice, Lipno.
Další variantou je uzavření manželství v těchto obcích i bez splnění podmínky trvalého
pobytu jednoho ze snoubenců, oddávajícím je pak starosta nebo místostarosta matričního
úřadu.
- doklady potřebné při podávání žádosti o uzavření manželství:
snoubenci předloží vyplněný a oběma podepsaný tiskopis (dotazník k uzavření
manželství) a prokáží se platným průkazem totožnosti:
svobodní dále předkládají:
- své rodné listy
- rodné listy nezletilých dětí, které se ze vztahu již narodily
- nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí rozhodnutí soudu o
povolení uzavřít manželství
rozvedení dále předkládají:
- své rodné listy
- rodné listy nezletilých dětí, které se ze vztahu již narodily
- pravomocné rozsudky o rozvodu předchozího manželství (nepovinný doklad)
ovdovělí dále předkládají:
- své rodné listy
- rodné listy nezletilých dětí, které se ze vztahu již narodily
- úmrtní list manžela (nepovinný doklad)
Všechny doklady se předkládají v originále!
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství:
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost snoubence,
který hodlá uzavřít manželství v cizině. V den sňatku nesmí být doklad starší 6 měsíců,

jeho vydání je zpoplatněno částkou 500,- Kč při podání žádosti a žádost je nutno podat
u matričního úřadu, v jehož obvodu má snoubenec z ČR trvalé bydliště.
- osvědčení pro uzavření církevního sňatku:
má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu
Osvědčení - vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství
uzavřeno, na základě jejich písemné žádosti. Od jeho vydání v den sňatku nesmí uplynout
více než šest měsíců. K žádosti o vydání Osvědčení je třeba předložit doklady, potřebné
k uzavření manželství.
Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek!

