MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

ŽÁDOST
o vydání matričního dokladu
podle ust. § 25 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Žádám o vydání: rodný list – oddací list – úmrtní list /* zvolenou variantu zaškrtněte
Rodný list /*
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________
Datum a místo narození ________________________________________________________________
Oddací list /*
Jméno a příjmení ženicha: ______________________________________________________________
Jméno a příjmení nevěsty: _____________________________________ rozená: __________________
Datum a místo uzavření manželství : ______________________________________________________

Úmrtní list /*
Jméno a příjmení zemřelého: ____________________________________________________________
Datum a místo úmrtí: __________________________________________________________________
/* zvolenou variantu doplňte
ŽADATEL/KA:
Jméno a příjmení: ___________________________________________ rozená/ý: _________________
Datum narození: __________________ Místo narození: ______________________________________
Trvalý pobyt, okres: ___________________________________________________________________
Doklad totožnosti (OP,CD) č. _________________________ vydaný dne: ________________________
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
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

V ___________________ dne _________________

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

správce

naleznete

_______________________
podpis žadatel/ka

na

Odbor správních činností
Právní nárok žadatele byl ověřen podle § 25 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
- fyzická osoba, které se zápis týká
- člen její rodiny – tj. manžel/ka,rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec
- zplnomocněný zástupce
- fyzická osoba, která prokáže právní zájem
- fyzická osoba, která je vypravitelem pohřbu nebo osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve
společné domácnosti
Totožnost ověřena dle OP, CD č. _________________________________________________________
Správní poplatek uhrazen dne: ___________________ č. dokladu ______________________________

_______________________
matrikářka

____________________________________________________________________________

Matriční doklad předán dne: _____________________

__________________________
podpis

