Vydávání matričníchdokladů_rodný, oddací a úmrtnílist
úřad, do jehoŽ správního
Matričnídoklady (rodné, oddací nebo úmrtnílisty) vydává matriční
jď|iŽmatriční doklad jde, narodi|a,uzavŤe|a
obvodu spadá obec, ve které se fyzickáosoba, o
neboúmrtí státního občana České
manŽelství nebo zemřela. Jde-li o narození,urairěnimanŽelaství
Brno-střed, zvláštnímatrika.
repubiiky v cizině, pak matriění doklad vydá Úřad městské části

Matričníúřad zaš1e prvopis matričníhodokladu oprávněné osobě
nebo jej vydá po přďloŽení platného průkazu totožnosti'

na doručenku do vlastních rukou

PŤi ztrátě matričníhodokladu lze vy ďatj eho druhopis'

Komu se matričnídoklady vydávají:
jejím sourozencům a zplnomocněným
-fyzické osobě , které se zápis týká, nebo ělenům její rodiny,
zástupcům.
orgánů územních
-pro iř.d.'í potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené způsobnosti
samosprávních celků.
jimi zmocněným, jde-li o matričníknihy vedené
-statutárním orgánům církvínebo duchovním
těmito církvemi do 3I.I2.I949
jejích práv před orgány státu nebo před
-fyzickéosobě, která proká že, Že je nezbyné pro uplatnění
Ét"'a i'Iu zemřelým v době jeho smrti ve společné
orgány územních,u*orprárrr'ích leků
""
''"bo
domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu
jak 30 let' u sňatku 75 let' u
je
-jakékoli fyzické orouÉ' j.rttiže od matričníudálosti úmrtí to více
narození 100 let.

Co musíte předložit:
_doklad, kterým prokáŽete svoji totoŽnost, popřípadě
které bude
_veřejnou listinu (např. rodný íist, Kestní tňt,.i-rtni list, oddací list) nebo listinu, ze
jeho
rodiny, nebo
nebo úmrtíse týká členů
moŽno dovodit, ze iapis narození, uzavŤenímanŽelství
jeho práv před orgány státu
jeho sourozenců, nebá kterým prokáŽe, že je to nezbyné pro uplatnění
nebo před orgány územníchSamostatných celků
zástupce
-ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný
podobě, musí být podpis Žadatele' popř'
-je_li Žádost o vydání ,-r'át.ierrit o dokladu podána v listinné
na plné moci, která je její součástí, uředně ověřen

Poplatky a termíny:
poplatek
Zavydániprvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní
poplatek 100,-Kč ( v hotovosti'
Zavydánistejnopisu matričníhodokladu se platí správní

převádem na účei,případně poštovní poukázkou)

Lhůty:
Lhůt; vyÍízeníje30 dnů.

obecní úřad Hradištko
matrika
Chovatelů 500, 252 09 Hradištk o, tel.7
spisová

značka:

3

1

65 8 5

11

.... skart.znakllhůta:

Zádost fyzické osoby o vydání matričníhodokladuo
nebo nahlédnutído matričníknihy

podle ust. $ 25b odst. 1 zákona č' 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o matrikách)

Žaaam o lrydání matričníhodokladďnahlédnutí do matričníknihy: narození, manželství,
úmrtí

Důvod Žádosti:
Narození:
Jméno a rodné příjmení
Datum a místo narození
Manželství:
Jméno příjmení Ženicha
Jméno příjmení nevěsty
Datum a místo uzavŤení manŽelství

Úmrtí:

Jméno a příjmení
Datum a místo úmr1í

Úoaje o žadateli:
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Trvalý pob}.t
podpis žadatele
Matričníúřad vydá ťyzickéosobě matričnídoklad, nebo povolí nahlédnout do matričníknihy
a činit výpisy z ní za přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčenéhozápisu
v matričníknize narození lhůta 100 let. v knize manŽelství 75let aknize úmr'tí30 let.

TotoŽnost Žadatele ověřena - OP.CD č:.

Správnípoplatekve výši ...... Kč byl uhrazenv hotovosti dne ......... č. dokladu

Bylvydán matričnídoklad nebo bylo nahlédnuto do matričníknihy

dne:

za přítomnosti matrikaře úřadu.

podpis žadatele

Y Pruze dne

..

podpis matrikáře, razitko

