
í manželství

s """"""' """ bYtem'

k provedení zápísumanželství do zv1áštní matriky vedené Úřadem městské části města Bma,
Brno-střed, podle ustan. $ 1, $ 3 odst. 4) a $ 43 zákonač. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně někteých souvisejících zíů<onů, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
zákon o matrikách), alrydání oddacího listu.

Datum uzavŤ ení manŽe1s tví

místo uzavŤ ení manželství x)

Údajg manželů:
MIJZ
Jméno, příp. jména

příp. rodné příjmení

datum natození

místo narození *)

a příjmení

RC

osobní stav (před uzavřením manželství)

státní občanství (nyněj ší)

trvalý nebo poslední trva1ý pobý naúzewi Ceské repub1iky (pokud by1)

Otec

datum a místo narození*)

Matka

datum a místo narozeníx)
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ZENA
Jméno, příp. jména a příjmení

příp. rodnó příjmení

datum narození

místo narození*)

osobní stav (před uzavŤením manŽelství)

Státní občanství (nyněj ší)

trvalý nebo poslední trvalý pobý nauzemí Ceské republiky (pokud byl)

Otec
Jméno/a, příjmení ....... ToZ.

datum a místo narození*)

Matka
Jménola, příjmení ...'.'.'. Toz.

datum a místo narození*)

Údaje svědků:

Iménola, příjmení

RC, případně datum a místo narození*)

Jméno/a' příjmení

RC' případně datum a místo narozeníx)

RC
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Dohoda o příjmení:
Je uvedena na cizozemském oddacím listu
A. Zádáme o zápts dohody o příjmení manželi v souladu s ustan. $ 8 zákona č. 9411963 Sb.,
o rodině, ve znéní pozdějších předpisů v podobě uvedené na cizozemském oddacím listu a
dohodli jsme se, že budeme užívat:

a) společné příjmení

b)každý své dosavadní příjmení a společné dětí
budou užív at příj mení (příj mení j ednoho z mulželt)

c) společné příjmení amuž-ženabude uživat ana muž
druhém místě uvádět příjmení předchozí, tj. žena:

děti:

B. Zádáme o zápís dohody o příjmení d1e ustan. $ 70 odst' 4 zíkona o matrikách v podobě
uvedené na cizozemském oddacím listu, která neodpovídá dohodě o příjmení manželů dle
ustan. $ 8 zákona č. 9411963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a to:

muz:
žena:
děti:

případně vo1íme pro děti dohodu o příjmení (příjmení jednoho z manželů pokud tato není
uvedena na cizozemském oddacím listu):

Není uvedena na cizozemském oddacím listu
Zádáme o zápis dohody o příjmení manže1ů v sou1adu s ustan. $ 8 zákona č' 9411963 Sb., o
rodině, ve znéni pozdějších předpisů a dohod1i jsme Se' že budeme užívat:
a) spo1ečné příjmení

b)každý své dosavadní příjmení a společné děti
budou užívat příjmení (příjmení jednoho zmanŽeli)

c) společné příjmení amuž-ženabude užívat a na muž:
druhém místě uvádět příjmení předchozí, tj. žena..

děti:

podpis mlže podpis ženy
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Zápis o uzavření manželství byl lyplněn na základě předložení těchto dokladů:

Státní občanství ČR manžela /1c'v ověřeno:
- osvědčením o státním občanství rydaným kdy, h_im

- oP č.: '....... platným do .............

datum a místo vyďáni

- CD č': platným do: ...........'
(nutno doložit prohlášením, že od data r,ydaní CD nenaby{i na vlastní Žáďost cizí státni
občanství)

- Zápisemv oP vy'značen1fon kdy, \firr:

Poučení: Podle ustan. $ 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 20011990 Sb', o přeshrpcích, ve znéni
pozdějších předpisů, se přestupku proti pořádku ve státní správě dopustí ten, kdo úmyslně
uvede nesprár,ný nebo neúplný údaj sprár.rrímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zataji za
účelem ziskáni neoprávněné r,1zhody.

podpis žadatele

TotoŽnost žadatele ověřena dle oP/CD č. :
(vydaného kde, kdy, platnost)

Totožnost žaďatele ověři1 (razítko a podpis MÚ - ď,
8)u údajů v ČR se vyplňuje obec a okres, v ciziné obec a stát


