ŽÁDOST
O POSKYTNUTí ÚDAJU Z INFORMACNíHO
NA ZÁKLAlJt'3 ZAI<ONA O EV[DENCiOBYVA
V žádosti

SYSTÉMU

TEL

vyph\te hrle vyznllcenf r\lhrikj'

Pffjn1cnf. žada·tele:
JméTlO OJlM~li'la):

Rodné príjmenf:

I

Rodné císlo, nero-li prideleno, tak dorhun narozeni (datum mm>1!ill'l:ido 1. ~ásti ve tvaru RRMMDO):
C(slo elektronicky citelného

doldEtdu;

Adt'eSíl mfsl:a pob)'ru:

O
O

o v$'dej v~ech údaju vedených v infonnácnÚJl s,)'sté.MU k mé osobe.
Žádám o výdej všech hiíllódckých Maju vedených v informaClÚm systému k mé ooobe.
Nebo žád~m o ádaj (údaje):
Žád~l

jméno Gménl'l), pUjmetl1, rodné prfjlllHlnl

O
O

- -

dammnarozem,
poh~v~

CJ

O

mlsto a okres (stát) narozen!,
rodnécfšlo,

D

státní obcanslvl, popfipade více státních llbcánstvi,
adresa ml!lta trvaJéno pobytu a.jeho pocáteK,
predcho,Z1 adresy mfsta trvalého pobytu

od data (datilm uvedte ve tvaru RRMMOO):

dahlim ukoncení trvalého pobjrw, poprípade datum 1xušero údaje o m1stutrvlllého
dOfUOOV\Jcladresa (pocátek,

O
O

--

O

,

O

pobytu,

O

zmena, ukonceni).

zbaveni nebo omezenI zpusobilosti k právním úkonum, jméno ijmena), prijlí'Hlnl

ci

O

Todllé císlo opatrovnfJGl.

O
O
O
O
O

jméno Oména}, prijmení a rodné cÍSlo otée, matky, poprípade jiného zá.kOru.l~ho zástupce,

rodi.fin9' SlaV, datutn, misto a okres (stIU) m:.a\trení manželství (ukonceni ma.t'\!clsM),

datum a mtst,o vzniku.partner$l.vt

(ukonct:'rU

parmerstv:t),'

jména Omé-tla), príj':lnenJ a rodné cls10 m.anžcla(ky)

nebo partnera

(ky),

jméno (jména), pf.íjmenf a rodne cls10 ditete,
osvojení (údaj se poskytuje obyva:l'eli st'ar~ímu18 Jet),
zázruun o poskytnutí údaju,
datum, misto a okres (stál) únlflí osoby bLtiké.
Pro jednoznlicnou

identifikaci

Vztah osobyblízké k *,ndateli~

O

O
O

osoby bUzkc!: uvádim:

otec

matka prarodic sourozenec

DIOD

ID

dJte

ODD

vnuk

manžel

partner

O

Pffjmení osoby bUZké:
Jméno ijména):
Rodné pHjmen1:
Rodné císlo, oeru·li ptideleno,

l:\I.uu RRMJ..IDD};

I

do Uásti ve tvaru RRl\>IMDD):

I

tak datum nar02.em (datum rulJoxenl do 1,eásti ve

Adresa mlsta poslettnlho známého pobytu:
Pod~vA-Jjžádost zákonný z.istupce,ópálrúvnik

Debo jiná osoba, uv·cde;

PlíjmeJÚ:

Jméno GmMa):
Rodné- príjmení:
Rodné císi (I, new-]i prideleno,

tak datum

narození

(dahtmna.rozenl

áslo elektronicky titelného dokJadu:

v

dne

Podpis ~adatele
(pti ode~ll1n1 tádO$11 ele!<:lro:nt<ky "'1ah~BWjp~a'l'Utel\ý eM:lnllúcký

podpis)

