Obecní úřad Mikulovice
,
okres Jeseník,
Hlavní 5, Mikulovice 790 84
IČ:
00303003, 
DIČ:
CZ00303003 
číslo účtu
: 1723841/0100
telefon:
584 429 100
, email: 
podatelna@mikulovice.cz

Žádost o vydání matričního dokladu
Podle § 25 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o matrikách)

Žádám o vydání


☐
rodného listu
☐

oddacího listu
☐
úmrtního listu
(*zaškrtněte typ dokladu)

pro použití


☐
v České republice
☐
v cizině (uveďte stát)

Důvod podání žádosti

Rodný list
Jméno a rodné příjmení:
Datum a místo narození:
Oddací list
Jméno a příjmení ženicha
Jméno a příjmení nevěsty
Datum a místo uzavření manželství
Úmrtní list
Jméno a příjmení zemřelého
Datum narození
Datum a místo úmrtí
Údaje o žadateli
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Adresa žadatele pro doručení 
(není–li shodná s místem trvalého bydliště)
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Právní nárok žadatele na vydání matričního dokladu:
☐

fyzická osoba, jíž se týká matriční zápis
☐

člen její rodiny
☐

manžel
☐

partner
☐

rodič
☐

dítě
☐

prarodič
☐

vnuk
☐

pravnuk
☐

sourozenec
☐

zplnomocněný zástupce těchto osob (
plnou moc je třeba přiložit k žádosti – dále viz § 33 správního řádu)
☐

fyzická osoba, která prokázala, že vydání matričního dokladu je nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu
nebo před orgány územních samosprávných celků.

V Mikulovicích dne
podpis žadatele
(Vyplňuje matrika)

Právní nárok žadatele byl ověřen podle § 25 zákona o matrikách.

Doklad převzal žadatel osobně dne

Totožnost ověřena dle: OP/CD
(číslo dokladu, vydán dne, kým)

Správní poplatek ve výši:

Kč byl uhrazen dne

číslo dokladu

Žadatel byl poučen o nutnosti a postupu při zajištění vyššího ověření matričního dokladu, máli být doklad použit v cizině 
vydaný matriční doklad je nutné ověřit Krajským úřadem Olomouckého kraje a následně Ministerstvem zahraničních věcí
ČR.

Pavlína Pastrňáková
………………………………………………….
Předal (podpis matrikářky)

………………………………………………….
převzal (podpis žadatele)
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