Obecní úřad ………
Čj.:

Datum podání žádosti:
Žádost o vydání matričního dokladu
v souladu s ust. § 25 a § 25b zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ zákon o matrikách“).

Žádám o vydání: rodného listu* – oddacího listu* – úmrtního listu *pro použití v cizině (uveďte stát)
: _________________________
Právní nárok žadatele byl ověřen podle ustanovení § 25 zákona o matrikách, žadatel je:
- fyzickou osobou, které se zápis týká *
- člen její rodiny = manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk (§8a odst. 6
zákona o matrikách),
- sourozenec *
- zplnomocněný zástupce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen) *
UL se vydá :
- Fyzická osoba, která prokáže právní zájem
- Fyzická osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
- Fyzická osoba, která je vypravitelem jeho pohřbu
- Fyzická osoba uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy
narození, 75 let u knihy manželství a 30 let u knihy úmrtí.
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:...........................
Adresa trvalého pobytu:.............................................................................................................
Adresa pro doručování : ______________________________________________________
Podpis žadatele:....................................

matrikářka : _____________________________

Právní nárok žadatele ověřen dle: OP/CP č………………...............................
Vydán kým:....................................dne:...........................platnost dokladu do:......................
Správní poplatek ve výši 100,- Kč zaplacen dne: ___________ č.dokladu:_____________
Žadatel převzal matriční doklad dne: ..........................Podpis žadatele:........................................
Podpis matrikářky:.................................
*nehodící se škrtněte

Potvrzení
o převzetí matričního dokladu – potvrzení pro použití v cizině
V…………….. dne ___________________

Žadatel :
Jméno a příjmení : _________________________________________________
Bytem : __________________________________________________________

Převzal(a) u Městského úřadu ……………………
rodný list – oddací list – úmrtní list – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
pro použití v cizině, a sice ve státě : ____________________________________
Po ověření totožnosti byl žadatel upozorněn, že výše uvedený doklad je třeba opatřit ověřovací
doložkou Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru správního, Žerotínovo nám.3/5, 601 82
Brno nebo příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a
ověřovací doložkou, tzv. Apostillou, v souladu s Úmluvou o zrušení požadavku o ověřování cizích
veřejných listin, přijatou v Haagu dne 05.10.1961, která se pro Českou republiku stala účinnou dne
16.03.1999. Toto ověření provede Ministerstvo zahraničních věcí Praha, konzulární oddělení,
Hradčanské nám.5 – telefon 224182153
nebo
vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, kterou provede nejprve Ministerstvo zahraničních věcí Praha,
konzulární oddělení, Hradčanské nám.5, telefon 224182153 a poté v Praze, zastupitelský úřad
příslušného státu, na jehož území bude doklad předložen.

_______________________
podpis žadatele

________________________
matrikářka

