Městský úřad Adamov
Pod Horkou 2
679 04 Adamov
Čj.:

Datum podání žádosti:

Žádost o vydání matričního dokladu
Žádám o vydání: rodného listu* – oddacího listu* – úmrtního listu *
pro použití v cizině (uveď te stát:).............................................................................................
Důvod podání žádosti:....................................................................................................................
Rodný list:
Jméno a příjmení:(v době narození).................................................................................................
Datum a místo narození:................................................................................................................
Oddací list:
Jméno a příjmení muže:(v době uzavření manželství).........................................................................
Jméno a příjmení ženy:(v době uzavření manželství)..........................................................................
Datum a místo uzavření manželství:...............................................................................................
Úmrtní list:
Jméno a příjmení:............................................................................................................................
Datum a místo úmrtí:.......................................................................................................................
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení:............................................. Datum narození:.....................................................
Předložen doklad totožnosti: OP, CD č.:................................... vydán kým:...................................
dne:..................................... platnost dokladu do:.............................................................................
Adresa trvalého pobytu:....................................................................................................................
Podpis žadatele:.............................................

V souladu s ust. § 25 odst. 1 písm. a) - písm. d) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (dále
jen zákon o matrikách), může o vydání matričního dokladu požádat fyzická osoba, které se
zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci a zplnomocnění zástupci. Za členy
rodiny se v souladu s ust. § 8 odst. 10 cit. zákona o matrikách považuje manžel, rodiče, děti,
prarodiče, vnuci a pravnuci. Matriční doklad může být dále vydán fyzické osobě, která
prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány
územních samosprávných celků.
Právní nárok žadatele byl ověřen podle výše citovaného § 25 zákona o matrikách, žadatel je:
- fyzickou osobou, které se zápis týká *
- člen její rodiny = manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec *
- zplnomocněný zástupce *
- fyzickou osobou, která prokázala, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu
nebo před orgány územních samosprávných celků *
Právní nárok žadatele ověřen dle: ….................................................................................................
Správní poplatek ve výši 100,- Kč zaplacen dne: ______________ č.dokladu:_________________

Žadatel převzal matriční doklad dne: ...................................Podpis žadatele:...................................................
Podpis matrikářky:..........................................
*nehodící se škrtněte

