MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

OZNÁMENÍ
o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství ve lhůtě do šesti měsíců
po rozvodu manželství
podle § 759 zákona č. 89/2012., občanský zákoník v platném znění v souladu s § 31 vyhlášky č.
207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jméno, příjmení : ____________________________________ rozená/ý: ________________________
Datum narození : ________________________ rodné číslo : __________________________________
Trvalý pobyt : ________________________________________________________________________

Oznamuji, že po rozvodu mého manželství s _____________________________________________,
které bylo uzavřené dne _________________________ před __________________________________
a bylo zrušeno rozsudkem ______________________ soudu v _________________________________
ze dne ______________________č.j. _________________________, který nabyl právní moci dne
_________________ přijímám zpět své dřívější příjmení ____________________________________.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu § 68 zákona o matrikách na povinnost užívat v úředním
styku příjmení popřípadě více příjmení, která jsou uvedena v matričním dokladu. A dále, že se fyzická
osoba dopustí přestupku dle § 79a zákona o matrikách tím, že v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1
zákona o matrikách úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě
více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem a tím je právní
povinnost.
Osobní
údaje
budou
používány
po
dobu
vyřizování
příslušné
agendy
a následně uloženy po dobu skartační lhůty.
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty žadatelem a používány správcem v rámci státní správy
i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné
pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není
podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email: ____________________________
Tel: _______________________
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného
správce za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s žadatelem.
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Odbor správních činností
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po
dobu vyřízení příslušné agendy a po dobu následné skartační lhůty.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

V _________________ dne_______________

___________________________
podpis žadatele/lky

Předložené doklady :
- občanský průkaz č.: ____________________ vydal: _____________________ dne: ______________
- rodný list: sv_____ roč______str_______poř.č_____, vydal:_______________ dne: ______________
- oddací list: sv____ roč._____ str.____ poř.č._____, vydal:_________________ dne: ______________
- rozsudek o rozvodu manželství : Okresní soud______________________ ze dne: _______________
čj________________________ nabytí právní moci dne ___________________

_______________________
matrikářka

