Velice nás těší, že jste si pro vstup do společného života zvolili právě
Peckův mlýn. Aby tento významný den probíhal bez problémů,
připravili jsme pro Vás několik praktických rad a informací:
Pro rezervaci termínu se obracejte na matriku Městského úřadu Úterý,
telefon +420 373 315 186, email:matrika@mesto-utery.cz
Nejpozději čtyři týdny před termínem obřadu se osobně dostavíte na
matriku v Úterý k vyplnění dokumentů. Současně s vyplněnými
dokumenty po vás bude matrikářka vyžadovat předložit platné
občanské průkazy, rodné listy, rodné listy dětí, úmrtní listy (ovdovělí) a
rozsudek o rozvodu (rozvedení). Dále po vás bude požadována úhrada
správního poplatku.
V případě, že jeden ze snoubenců je cizinec ze země, která není v EU, je
potřeba nejpozději v den sňatku předložit doklad o oprávnění pobytu
cizince na území ČR ne starší 7 pracovních dnů.Všechny doklady vydané
v cizině musí být opatřeny vyšším ověřením, je-li toto požadováno a
přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka. Snoubenci si musí ke
svatebnímu obřadu zajistit soudního tlumočníka, pokud snoubenec,
který je cizincem, nerozumí českému jazyku.
Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže
být manželství uzavřeno.

Správní poplatky
Uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost
1000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý
pobyt na území České republiky
2000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území
České republiky
3000,- Kč
Oddacím místem Městského úřadu Úterý je obřadní síň v budově
radnice. Oddacím dnem je každá třetí sobota v měsíci od 9.00 do 13.00
hodin.

Před obřadem……
Oddávající se s matrikářkou dostaví 15 minut před obřadem.
Snoubenci a svědkové předloží platné průkazy totožnosti ( OP, CP).
Snoubenci odevzdají matrikářce snubní prsteny.
Snoubenci si určí osobu, která bude zajišťovat hudbu při obřadu.
Dohodnou si s matrikářkou v případě zájmu přípitek.

Svatební průvod
Před obřadem se seřadí svatební průvod:
Jako první půjde ženich se svou matkou, následuje matka nevěsty s
otcem ženicha. Ženy jsou vždy po pravici mužů. Předposlední jdou
svědci a nakonec nevěsta doprovázená svým otcem.
Je praktické, ujme-li se řazení svatebčanů někdo z příbuzenstva, nejlépe
svatební organizátor.
Ženich, nevěsta a svědkové zůstanou stát před oddávajícím. Oddávající
pronese slavnostní řeč, táže se snoubenců, zda vstupují do manželství
dobrovolně, pak následuje výměna prstýnků. Nejprve navlékne prstýnek
ženich nevěstě na levý prsteníček, poté nevěsta ženichovi. Pak přijde na
řadu první manželský polibek. Poté oddávající vyzve novomanžele
a svědky k podpisu svatebního protokolu. Nevěsta se podepisuje nejprve
novým jménem, potom svým původním. Následují blahopřání. Jako
první blahopřeje oddávající a matrikářka, pak postupně ostatní
svatebčané. Dle domluvy může proběhnout i slavnostní přípitek. Při
odchodu neexistuje žádné přesné pravidlo pro pořadí, zpravidla však
průvod vedou novomanželé.

Oddávající
Konstantinovič Václav – starosta města Úterý
Škarda Zdeněk – místostarosta města Úterý
Vávra František – pověřený člen zastupitelstva města Úterý

Matrikářky
Zdražilová Ludmila
Kozáková Stanislava

Podpis svatebního protokolu
První se podepíše ženich, po něm nevěsta, přičemž nové příjmení napíše
před rodným příjmením. Dále se pak podepíše svědek ženichův, a poté
svědek nevěstin. Nakonec se podepisuje oddávající i s matrikářkou.

Slavnostní přípitek
Slavnostní přípitek bývá na přání, je-li předem domluven. Zpravidla
bývá hned po podpisech.

