INFORMACE PRO SNOUBENCE
Městský úřad Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
matrika - tel. 379 415 120, 121
Vážení snoubenci,
v souvislosti s Vaším přáním uzavřít manželství ve správním obvodu matričního úřadu
Horšovský Týn Vám předkládáme následující informace.
Termín lze domluvit na matrice s libovolným předstihem, nejpozději cca 3 týdny
před požadovaným termínem svatby. Je-li snoubenec cizinec, termín svatby lze potvrdit až
po předložení veškerých požadovaných dokladů na matriku.
U našeho úřadu lze uzavřít manželství v obřadní síni, která je v budově radnice nebo
na kterémkoli vhodném místě mimo tuto obřadní místnost. V tomto případě jsou nejčastěji sňatky
uzavírány na Státním hradu a zámku Horšovský Týn.
Pokud jste si vybrali jako místo své svatby Státní hrad a zámek Horšovský Týn, po rezervaci
termínu na matrice a vyplnění formulářů kontaktujte správu zámku (tel. 379 423 111).
Zde dohodnete zaplacení pronájmu prostoru (sálu), popř. další podrobnosti. Ceník a další informace
naleznete na www.zamek-horsovskytyn.cz.
Oddávací dny: páteční a sobotní termíny jsou stanoveny radou města. Termíny na každý rok
jsou zveřejněny na internetových stránkách města.
Oddávací doba je v pátek v době od 7,00 do 13,30 hodin a v sobotu od 9,00 do 15,00 hodin.
Poplatky za uzavření manželství:
► 200,- Kč - poplatek stanovený radou města (platí každá svatba, kromě uzavření manželství
v pátek v pracovní době - 7,00 - 13,30 hodin)
► 1 000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně
určenou místnost - podle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 12 písm. c)
► 2 000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má
trvalý pobyt na území České republiky - podle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
položka 12 písm. b)
► 3 000,- Kč - správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt
na území České republiky - podle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
položka 12 písm. a)
Hudební produkci - zajišťuje úřad - hra na varhany. V případě nepřítomnosti hudebníka
je zajištěna reprodukovaná hudba. Po dohodě je možné použít i vlastní připravenou hudbu
na obřad.
Fotografování a filmování - zajišťují si snoubenci na vlastní náklady.
Svatební přípitek - nezajišťuje úřad automaticky. V případě zájmu je možné přípitek domluvit
individuálně s matrikářkou (v případě svatby na zámku i s pracovníkem zámku).
Svědci - je nutná přítomnost dvou svědků, kteří se musí před obřadem prokázat platným
průkazem (občanský průkaz, cestovní pas). Svědkem může být pouze osoba zletilá, jejíž
svéprávnost nebyla v dané oblasti omezena, a pokud je svědek neslyšící, nebo nemluví nebo
nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka, a to i v případě, že k uzavření manželství má
dojít církevní formou.

Oddací list - si můžete vyzvednout osobně v kanceláři matriky v domluveném termínu nebo
jej zašleme do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu. První vydání oddacího listu je zdarma.
Za vydání druhopisu oddacího listu se platí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Pokud u Vás dojde v souvislosti s uzavřením manželství ke změně údajů v občanském průkazu,
požádejte si ve lhůtě do 15 dnů od obdržení oddacího listu o nový občanský průkaz.
Před uzavřením manželství je třeba vyplnit "Dotazník k uzavření manželství" a předložit
potřebné doklady. Formulář dotazníku si lze vyzvednout na kterékoliv matrice nebo vytisknout
z internetových stránek města - www.horsovskytyn.cz
K vyplněnému a podepsanému "dotazníku" každý ze snoubenců předloží originály těchto
dokladů:
- rodný list
- platný občanský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti (cestovní doklad)
- jste-li rozvedení, musíte předložit rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, opatřené doložkou
právní moci
- jste-li ovdovělí, je nutný úmrtní list manžela/ky
- nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku musí předložit pravomocné rozhodnutí
soudu o povolení uzavřít manželství, opatřené doložkou právní moci, o tento doklad musí požádat
spolu se svými rodiči u příslušného soudu
- rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již mají společné děti)
Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí doklady s překladem do ČJ
a příslušnými ověřeními - viz Informace pro snoubence o dokladech a náležitostech nutných
k uzavření manželství cizince v ČR.
K obřadu se dostavte o 10 minut dříve. Snoubenci musí před obřadem předložit znovu občanský
průkaz, jelikož vyznačená část OP bude oddělena a bude jim vydáno potvrzení o změně rodinného
stavu a příp. o změně příjmení.
Seznam oddávajících:
Ing. Josef Holeček, starosta
David Škopek, místostarosta
Iva Peteříková, členka Zastupitelstva města Horšovský Týn
MUDr. Ondřej Plášil, člen Zastupitelstva města Horšovský Týn
Mgr. Renáta Karbanová, členka Zastupitelstva města Horšovský Týn

Církevní sňatek
Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech
požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku. Bez tohoto "osvědčení" nelze
církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
Snoubenci předloží matričnímu úřadu doklady jako osoby, které uzavírají občanský sňatek.
Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.
Oddací list vydává matrika, jakmile obdrží veškeré potřebné podklady od církve, u které bylo
manželství uzavřeno.

