Městský úřad Miletín - matriční úřad
náměstí K.J.Erbena 99, 507 71 Miletín
tel. 493 693 132
ID datové schránky: yncbcrq

Žádost o doslovný výpis z matriční knihy
podle § 25 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

Žádám o doslovný výpis z matriční knihy:
(zvolenou variantu zakřížkujte)

narození* –

manželství* –

úmrtí*

NAROZENÍ
Jméno

Rodné příjmení

Datum narození

Místo narození

MANŽELSTVÍ
Jméno a příjmení ženicha
Jméno a příjmení nevěsty
Datum a místo uzavření manželství

ÚMRTÍ
Jméno a příjmení zemřelého
Datum a místo úmrtí

Poučení:
Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím
sourozencům a dále zmocněncům těchto osob, a dále pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené
působnosti orgánů územních samosprávných celků. Doslovný výpis lze pořídit i kopií matričního zápisu.
ÚDAJE O ŽADATELI
Jméno a příjmení:
Doklad totožnosti

Datum narození
OP -

CD č.:

Vydán kým:

Dne:

Adresa trvalého pobytu žadatele:

V Miletíně dne ____________________

Podpis žadatele __________________________

Pozn.: Žádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na
přiložené plné moci úředně ověřen.

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOSLOVNÉHO VÝPISU Z MATRIČNÍ KNIHY
Městský úřad Miletín – matriční úřad vydal dne ___________________ doslovný výpis z matriční knihy výše uvedenému
žadateli, neboť byly splněny všechny podmínky požadované zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní nárok žadatele byl ověřen podle § 25 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – doslovný výpis byl vydán:
fyzické osobě, které se zápis týká
členu její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec)
zplnomocněnému zástupci fyzické osoby či členů rodiny
pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků

Správní poplatek ve výši ___________ Kč uhrazen dne _______________ č. dokladu: ______________________

Doslovný výpis převzal žadatel/zmocněnec* osobně dne: ___________________ podpis: ____________________

Doslovný výpis byl zaslán žadateli na uvedenou adresu do vlastních rukou dne: ____________________________

Správní poplatek ve výši _________ Kč uhrazen dne _______________ č. dokladu: ______________________

Jméno, příjmení a podpis matrikářky, otisk razítka: __________________________________________

