
Městský  úřad  Blansko
odbor vnitřních věcí, oddělení správní 
nám.Republiky 1
678 01  B l a n s k o                                           
                 

Žádost

o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního
úřadu podle ust. § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě správního obvodu Matričního úřadu v
Blansku.

.........................................................................................................................................................
navrhované místo uzavření manželství (uvést přesnou adresu místa včetně č.p. nebo parcelního čísla

a vlastníka nemovitosti, příp. pozemku)

dne: ..................................................................... 
datum a hodina uzavření manželství

Žadatel:

Jméno, popř. jména a příjmení:.......................................................................................................

Datum narození:..............................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:...................................................................................................................

Žadatelka:

Jméno, popř. jména a příjmení:.......................................................................................................

Datum narození:..............................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:..................................................................................................................

                                                                 podpis žadatele:.......................................

                                                                 podpis žadatelky:......................................

v  Blansku dne...................................

Žádosti snoubenců o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního
úřadu  podle  ust.  §  12  zákona  č.  301/2000  Sb.,  o  matrikách,  jménu  a  příjmení  a  o  změně  některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se vyhovuje. 

Beru na vědomí: žadatel .........................................................
                           žadatelka ......................................................



Městský  úřad  Blansko
odbor vnitřních věcí, oddělení správní 
nám.Republiky 1
678 01  B l a n s k o                                                            

Žádost

o povolení uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou obce matričního úřadu podle ust. § 12
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.

Žádáme o povolení uzavřít  manželství mimo dobu stanovenou radou obce Matričního úřadu           v
Blansku.

.........................................................................................................................................................
navrhovaná doba uzavření manželství (uvést den, měsíc, rok a hodinu)

Žadatel:

Jméno, popř. jména a příjmení:.......................................................................................................

Datum narození:..............................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:...................................................................................................................

Žadatelka:

Jméno, popř. jména a příjmení:.......................................................................................................

Datum narození:..............................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:..................................................................................................................

                                                                 podpis žadatele:.......................................

                                                                 podpis žadatelky:......................................

v  Blansku dne...................................

Žádosti  snoubenců o povolení  uzavřít  manželství  mimo dobu stanovenou radou obce  matričního úřadu
podle ust. § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů se vyhovuje. 

Beru na vědomí: žadatel .........................................................
                           žadatelka ......................................................


