MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

PROHLÁŠENÍ
o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození –
nezletilá osoba
učiněného dle § 62 odst. 3, 4, 5 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů.

dne …………………………………… před Městským úřadem Kopřivnice

Prohlášení o volbě druhého jména pro svého syna / dceru
Jméno a příjmení : ………………………………………………………………………………
Datum narození : ……………………………… Rodné číslo : ……………………….............
Místo narození

: …………………………………….. Okres : ……………………….............

Bydliště : ……………………………..……………………………………………………….

Bereme na vědomí, že má-li syn/dcera v cizozemském rodném listu uvedeno více
jmen, prohlásíme které z nich, případně která dvě z nich bude užívat. (Nehodí-li se,
škrtněte)

Prohlašujeme, že ke jménu ………………..………. volíme druhé jméno
…………………….……. a žádáme, aby bylo dodatečně zapsáno do knihy narození.
_____________________________________________________________________

Otec :
Jméno a příjmení : …………………………………………. roz. ……………………………
Datum narození : …………………………………………. RČ : …………………………….
Bydliště : ………………………………………………………………………………………..

Matka :
Jméno a příjmení : …………………………………………. roz. ……………………………...
Datum narození : ……………………………………….... RČ : …………………………….
Bydliště : ………………………………………………………………………………………..
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor správních činností

Byli jsme poučeni o tom, že toto prohlášení lze učinit pouze jednou a jsme si vědomi
toho, že je nelze vzít zpět.
Byli jsme poučeni ve smyslu § 61 zákona č. 301/2000 Sb. na právo i povinnost užívat při
úředním styku i druhé jméno, které jsme synovi/dceři tímto prohlášením zvolili.

___________________________
podpis dítěte
(jen je-li starší 15-ti let)

___________________________
podpis otce
___________________________
podpis matky

Předložené doklady :

nezletilé dítě :
- rodný list : sv. __ roč. ____ str. ___ poř.č. ___, vydal ______________ dne : ___________
- občanský průkaz č. : _________________ vydal : ________________ dne : ___________

otec :
- občanský průkaz č. : _________________ vydal : ________________ dne : ___________
- rodný list : sv. __ roč. ____ str. ___ poř.č. ___, vydal ______________ dne : ___________

matka :
- občanský průkaz č. : _________________ vydal : ________________ dne : ___________
- rodný list : sv. __ roč. ____ str. ___ poř.č. ___, vydal ______________ dne : ___________

- oddací list rodičů : sv. __ roč. ____ str. ___ poř.č. ___
vydal _______________________ dne : ___________________

Ověřila : ____________________________

podpis matrikářky
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