Úřad městyse Náměšť na Hané
matrika
nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

Datum ……………………….

Žádost o vystavení matričního dokladu – rodného listu
Žadatel/ka:
Jméno a příjmení: ……………………………………….. datum narození: …………………...
Adresa: ………………………………………………………………………………………….
Oprávnění k podání žádosti – žadatel je:
• fyzická osoba, které se zápis týká
• člen její rodiny – manžel, manželka, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk *)
• zplnomocněný zástupce
• fyzická osoba, která prokázala nezbytnost pro uplatnění práv před orgány státu nebo
před orgány územních samosprávních celků
*)nehodící škrtněte
Datum a místo narození:
…………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení v době narození: …………………………………………………………..
Matriční doklad vyzvednu osobně / zaslat poštou na adresu:
…………………………………………………………………………………………………...
Jsem si vědom/ma, že den podání této žádosti je dnem zahájení řízení o žádosti.
Podpis žadatele: ……………………………….

Druhopis oddacího listu převzal dne: ……………kdo:
………………………………………...
Totožnost ověřena dle OP/CD: č……………… vydán dne …………… kým ..……...………..
Správní poplatek ve výši: 100 Kč, uhrazen dne ……….…….…č. dokladu:…...…….…..…….
Potvrzuji, že jsem převzal/a požadovaný matriční doklad, a že jsem byl/a poučen/a o postupu
při zajištění vyššího ověření pro použití matričního dokladu v cizině.
…………………………………………
předal (podpis matrikářky)

……………………………………
převzal (podpis přebírajícího)

Platnost matričních dokladů pro použití v cizině:
Žadatel/ka byl/a upozorněn/a, že výše uvedený doklad je třeba opatřit dalším ověřením:
1. Magistrát města Olomouce, matrika nebo Krajský úřad Olomouckého kraje,
odbor legislativní a správní provede na žádost ověření pravosti podpisu matrikáře a
pravosti otisku úředního razítka na matričním dokladu, poté
2. Ministerstvo zahraničních věcí, konzulární oddělení, Hradčanské nám. č. 5, Praha 1
provede na žádost ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního
razítka magistrátu města nebo krajského úřadu tzv. APOSTILLE
(v souladu s Úmluvou o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin –
Haagská úmluva z 5.10.1961).
3. Ministerstvo zahraničních věcí Praha 1 provede SUPERLEGALIZACI a poté
Zastupitelský úřad příslušného státu v Praze, na jehož území bude doklad
předložen opatří tento matriční doklad superlegalizační doložkou

