MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

ŽÁDOST o užívání příjmení v mužském tvaru (dítě)
podle ustanovení § 69a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nezletilá dcera :
Jméno a příjmení : ___________________________________________________________________
Datum narození :_______________________________________ rodné číslo : ___________________
Místo narození : _______________________________________ okres : ________________________
Trvalý pobyt : ________________________________________________________________________
Jako rodiče shora uvedené nezletilé dcery:
Otec :
Jméno a příjmení : _________________________________________ roz. _______________________
Datum narození : __________________________ rodné číslo: _________________________________
Trvalý pobyt _________________________________________________________________________
Matka :
Jméno a příjmení : __________________________________________ roz. ______________________
Datum narození : _________________________ rodné číslo : ________________________________
Trvalý pobyt _________________________________________________________________________
Adresa pro duručení___________________________________________________________________
(liší-li se od adresy trvalého pobyt)

Žádáme o zápis příjmení naší nezletilé dcery do knihy narození v mužském tvaru tj.:
___________________________________________________________________________________

Prohlašujeme, že jsme byli poučeni ve smyslu § 68 zákona č. 301/2000 Sb.(o matrikách) na povinnost
užívat v úředním styku příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena v matričním dokladu, a ve
smyslu § 69a odst 6. zákona č. 301/2000 Sb.(o matrikách), že žádost o užívání příjmení v mužském
tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou
posuzovány jako změna příjmení dle § 72 (zákona o matrikách).
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor správních činností
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.
Práva
a
povinnosti
poskytovatele
osobních
údajů
a
správce
naleznete
na
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

V ___________________ dne____________________

_______________________________
podpis otce

__________________________________
podpis matky

_______________________________
podpis dítěte (je-li starší 15-ti let)

Předložené doklady :
nezletilé dítě:
- rodný list : sv. ___ roč. _____ str. ____ poř.č. ____, vydal __________________ dne : _____________
- občanský průkaz č. : __________________ vydal : ___________________ dne : _________________
otec:
- občanský průkaz č. : __________________ vydal : ____________________ dne : ________________
platnost do ___________________________
matka:
- občanský průkaz č. : __________________ vydal : ___________________ dne : _________________
platnost do ___________________________

Referenční údaje zkontrolovány dne ____________________

___________________________
matrikářka

Převzetí matričního dokladu:
□ osobně na matričním úřadu
matriční doklad převzala osobně dne ____________________ podpis žadatelky_________________
□ zaslat na adresu žadatelky
matriční doklad byl vypraven k odeslání do vlastních rukou dne ______________________________

