Městský úřad Mimoň

Spis č.j...........................................................

Skart.znak/lhůta:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ DOSLOVNÉHO VÝPISU Z MATRIČNÍ KNIHY
Podle § 25 odst. 6 zák. č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách).

Žádám o vydání doslovného výpisu knihy: narození – manželství – úmrtí *
Matrika narození:
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………
Datum a místo narození ………………………………………………………………………..
Matrika manželství:
Jméno a příjmení ženicha ……………………………………………………………………….
Jméno a příjmení nevěsty ……………………………………………………………………….
Datum a místo uzavření manželství …………………………………………………………….
Matrika úmrtí:
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………….………
Datum a místo úmrtí ……………………………………………………………………………

ÚDAJE O ŽADATELI:
Jméno a příjmení : ……………………………………………………… nar. …………………
Doklad totožnosti: OP, CD č.: ………………. vydán kým: ………………..dne: …………….
Případně adresa pro doručení: …………………………………………………………………

Vyplní úřad dle ROB, Jsou-li údaje o žadateli v ROB uvedeny:
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………
Podpis žadatele: ………………………..
Právní nárok žadatele podle § 25 zákona o matrikách:
 fyzickou osobou, které se zápis týká
 člen rodiny
 sourozenec
 zmocněnec
 pro úřední potřebu státních orgánů
 pro výkon přenesené působnosti územních samosprávných celků

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOSLOVNÉHO VÝPISU Z MATRIČNÍ KNIHY
Městský úřad Mimoň vydal dne ………………………….doslovný výpis z matriční knihy
výše uvedenému žadateli, neboť jsou splněny všechny podmínky požadované zákonem č.
301/2000 Sb. zákona o matrikách.
Právní nárok žadatele byl ověřen podle § 25 zákona o matrikách
- fyzická osoba, které se zápis týká
- člen její rodiny – tj. manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec
- zplnomocněný zástupce
- pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních
samosprávných celků
- statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy
vedené těmito církvemi do 31.12.1949
- fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu
nebo před orgány územních samosprávných celků
Správní poplatek uhrazen ve výši …………….. dne ……………………….
Číslo dokladu: ………………………….

Doslovný výpis převzal žadatel osobně dne: ……………………………..
………………………
Podpis žadatele:
Doslovný výpis z matriční knihy byl zaslán žadateli na uvedenou adresu do vlastních rukou
dne: ………………………………

…………………………………………
Jméno, příjmení a podpis matrikářky

Otisk razítka úřadu:

