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Zarezervujte si termín pomocí
objednávkového systému
www.veselka.nmnm.cz.
V rezervačním systému najdete i
kdo Vás bude oddávat.

KDY SI ŘEKNETE SVÉ ANO?

REZERVACE
TERMÍNU

Svatby mají pro konání stanovený
den a čas. V našem případě rada
města schválila pátky a soboty
od 10:00 do 14:00 hodin a v těchto
termínech se správní poplatek
neplatí. . Pokud se chcete vzít mimo
schválený termín, zaplatíte jeden
správní poplatek ve výši 1.000Kč.

SPRÁVNÍ POPLATKY

REZERVACE
TERMÍNU

DOKUMENTY

OBECNÉ INFO

Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit
do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.
Snoubenci při něm uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít
manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a zvážili uspořádání budoucích
majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.
Na území České republiky lze uzavřít manželství formou občanského nebo církevního
sňatku.
Občanský sňatek lze uzavřít před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem
zastupitelstva obce za přítomnosti matrikářky, v jejímž správním obvodu se manželství
uzavírá.
Snoubenci před uzavřením manželství předkládají matričnímu úřadu dotazník k uzavření
manželství a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření
manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

DOKUMENTY

CÍRKEVNÍ SŇATEK

Církevní sňatek lze uzavřít před osobou pověřenou
oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
Před uzavřením církevního sňatku snoubenci požádají
matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství
uzavřeno, o vydání Osvědčení o splnění všech požadavků
zákona pro uzavření platného sňatku před orgánem církve.
Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu
bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne
jeho vydání. Termín i místo církevního sňatku si domluvte
se zástupcem církve.

Ostatní potřebné údaje o snoubencích čerpá matriční
úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel
a informačních systémů. Pokud bude některý z údajů
chybět, poprosíme Vás o jeho doložení.
Na schůzku na úřad si s sebou vezměte údaje
o svědcích - jméno, příjmení a rodné číslo.

DOKUMENTY

SNOUBENCI - OBČANÉ ČR

Snoubenci předkládají:
platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní
doklad)
rodný list
případně rodný list společného dítěte

předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny
předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně
přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo
předsedou krajského soudu)
seznam tlumočníků www.justice.cz
pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky je nutná přítomnost tlumočníka, jeho
účast zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze
prohlášení o uzavření manželství učinit

DOKUMENTY

SNOUBENCI - CIZINCI

Snoubenci cizinci, předkládají:
rodný list
doklad o státním občanství
doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno
úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba
předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření
manželství
pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky;
to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí
být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Michal Šmarda

Stanislav Marek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. Ilona Komínková

Své ano si řeknete před oddávajícím.

Petra Tulisová

Bc. Ludmila Zemanová

Ing. Jana Bartošová

Svatby mají na starost naše matrikářky.

Místo je vhodné pro svatbu ve čtyřech.
Pokud si chcete místo prohlédnout,
dejte předem vědět na telefon 566 598 311

OBŘADNÍ MÍSTA

U STAROSTY

Na městském úřadě se můžete vzít přímo
u starosty v kanceláři.

Vhodné je využít krásné nádvoří nebo
malý dvoreček pro venkovní svatbu
nebo podkroví a svatební sál v případě
svatby uvnitř.
Svatba je vhodná až pro 100 osob,
ale záleží, kterou variantu zvolíte.
Pokud si chcete místo prohlédnout,
dejte předem vědět na telefon
+420 566 654 211, +420 566 654 213

OBŘADNÍ MÍSTA

NA ZÁMKU V HORÁCKÉ GALERII

Prožijte svůj velký den na novoměstském
zámku, ve kterém sídlí Horácká galerie.

Svatba je vhodná pro max. 40 osob.
Pokud si chcete místo prohlédnout, dejte
předem vědět na telefon +420 566 598 701

OBŘADNÍ MÍSTA

GOBELÍNOVÝ SALONEK

Kulturní dům má pro svatby k dispozici
gobelínový salonek.

Využít můžete dvorek nebo například
selskou jizbu. Několik svateb proběhlo
i v expozici školy.
Svatba je vhodná pro max. 30 osob.
Pokud si chcete místo prohlédnout,
dejte předem vědět na telefon
+420 566 598 750

OBŘADNÍ MÍSTA

HORÁCKÉ MUZEUM

Kouzelnou svatbu budete mít i v Horáckém
muzeu.

Pokud si chcete kostel prohlédnout, dejte
předem vědět na telefon
+420 725 839 384

OBŘADNÍ MÍSTA

CÍRKEVNÍ SŇATEK V KOSTELE

Evangelický kostel v Novém Městě na Moravě
je novorenesanční stavba z roku 1898. Nahradil
bývalou modlitebnu z roku 1784, která stála
nedaleko.
O kostel se stará a využívá jej farní sbor
Českobratrské církve evangelické v čele
s farářem Ondřejem Rumlem.

Pokud si chcete místo prohlédnout, dejte
předem vědět na telefon
+420 566 615 526

OBŘADNÍ MÍSTA

CÍRKEVNÍ SŇATEK V KOSTELE

Kostel svaté Kunhuty je nejstarší architektonickou
památkou v Novém Městě na Moravě.
Nachází se na Vratislavově náměstí a je farním
kostelem zdejší římskokatolické farností v děkanství
žďárském v čele s Miroslavem Kulifajem.
Sgrafita na kostele pocházejí od akademického
malíře Karla Němce.

Potřebujeme od Vás povolení nebo
souhlas majitele pozemku, případně
provozovatele podniku.
Svatba se musí odehrát v katastrálním
území Nové Město na Moravě nebo v
obci našeho matričního obvodu. Tyto
obce najdete na další straně.
Správní poplatek činí 1.000Kč (správní
poplatky za termíny a místa se nesčítají).

JINÁ VHODNÁ MÍSTA

SPRÁVNÍ POPLATEK

Chcete mít svatbu na jiných místech, než na
těch schválených?

Nové Město na Moravě a jeho místní části
Fryšava pod Žákovou horou
Křídla
Nová Ves u NMNM
Radňovice
Řečice
Tři Studně
Vlachovice
Zubří

OBŘADNÍ MÍSTA

MATRIČNÍ OBVOD

Pod novoměstský matriční obvod spadají tyto
další obce:

Arboretum v NMNM, Kafé 133, Hotel Horní
dvůr, Penzion Vrchovina, areál v Zubří,
penziony na Třech Studních, Restaurace
U pasáčka, Maršovská rychta, Tři kříže
v NMNM a je jich samozřejmě mnohem
víc.
Pro venkovní varianty mějte kvůli
špatnému počasí v záloze i suchou
variantu.

JINÁ VHODNÁ MÍSTA

NAŠE TIPY

Kde jinde se chtějí snoubenci nejčastějí vzít?
Možná se Vám pár našich tipů bude hodit při
hledání správného místa.

Pro novomanžele máme
připravené dřevěné panenky pro
štěstí. Ty pro nás zhotovil pan
Bukáček, nositel lidové tradice.
SVATEBNÍ DAR NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Je zcela na Vás, jaká dekorace bude
zdobit obřadní místo a jaká hudba
bude obřad doprovázet. Ať už si
domluvíte houslistku, nebo vezmete
reproduktor a někdo z hostů pustí
Váš milovaný playlist.

co si zajistíte sami
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Matriku naleznete v přízemí
Městského úřadu Nové Město
na Moravě.
matrika@nmnm.cz
Petra Tulisová
petra.tulisova@meu.nmnm.cz
+420 566 598 430
Ludmila Zemanová
ludmila.zemanova@meu.nmnm.cz
+420 566 598 429
Jana Bartošová
jana.bartosova@meu.nmnm.cz
+420 566 598 428
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