Úřad městyse Náměšť na Hané

Matrika
nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané
Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice
/dle § 69b zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a přjmení a o změně některých souvisejích
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o matrikách/

Jméno,popř.jména: …...................................................................................................................
Příjmení, popř. rodné příjmení: ....................................................................................................
Datum narození: ................................................, rodné číslo: .....................................................
Místo narození: ..........................................................., okres: ....................................................
Trvalé bydliště: ............................................................................................................................
Žádám o užívání svého příjmení: .............................................................., které je v
matriční knize zapsáno v mužském tvaru, v souladu s pravidly české mluvnice:
......................................................................
Prohlašuji, že jsem byla poučena ve smyslu § 68 zákona o matrikách na povinnost užívat v úředním
styku příjmení popřípadě více příjmení, která jsou uvedena v matričním dokladu a ve smyslu
ustanovení § 69a odst. 6 zákona o matrikách, že žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat
pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru budou posuzovány
jako změna příjmení (§ 72).

V ............................... dne........................
.
.....................................................................
podpis žadatelky
....................................................................
číslo OP/CD/, vydán kde, kdy, kým

..........................................................
podpis matrikářky, úřední razítko

Úřad městyse Náměšť na Hané

Matrika
nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice
/dle § 69b zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a přjmení a o změně některých souvisejích zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen zákon o matrikách/

Jméno, popř.jména a příjmení dítěte:............................................................................................
Datum narození: ……............................................., rodné číslo:................................................
Místo narození: ………………..................................................,okres: …….………..………...
trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………..........
Jako rodiče shora uvedené dcery:
Otec: Jméno, popř.jména: ........................................................................................................................
Příjmení, popř.rodné příjmení: ........................................................................................................
Datum narození:..............................................., rodné číslo: ..........................................................
Místo narození: ....................................................., okres: .............................................................
Trvalé bydliště: ...............................................................................................................................
Matka: Jméno, popř.jména: ......................................................................................................................
Příjmení, popř.rodné příjmení: ......................................................................................................
Datum narození: .................................................., rodné číslo: ....................................................
Místo narození: ...................................................., okres: ............................................................
Trvalé bydliště: .............................................................................................................................

Žádáme, aby naše dcera užívala své příjmení: .................................................., které je v
matriční knize narození zapsáno v mužském tvaru, v souladu s pravidly české mluvnice:
..............................................................
Prohlašujeme, že jsme byli poučeni ve smyslu § 68 zákona o matrikách na povinnost užívat v
úředním styku příjmení popřípadě více příjmení, která jsou uvedena v matričním dokladu a ve smyslu
ustan. § 69a odst. 6 zákona o matrikách, že žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat
pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru budou posuzovány
jako změna příjmení (§ 72).
V .......................dne..........................

.......................................................................................................................................................
podpis otce

podpis matky

.......................................................................................................................................................
čísla OP /CD/ , vydaná kde, kým, kdy

Souhlasím se zápisem mého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice: ...........................................

.................................................................
podpis dítěte staršího 15ti let

........................................................
podpis matrikářky, úřední razítko

