Městský úřad Blansko, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko
Čj.:

Datum podání žádosti:

Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy

podle ustanovení § 25 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Žádám o povolení nahlédnutí do matriční knihy :
narození* – manželství* – úmrtí*
Žadatel je:

- fyzická osoba, které se zápis týká *
- člen její rodiny = manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk* (§ 8a odst. 6
zákona o matrikách)
- sourozenec *
- zplnomocněný zástupce
- pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních
samosprávných celků
- statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy
vedené těmito církvemi do 31.12.1949*
- fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány
státu nebo před orgány územních samosprávných celků *
- v případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i
osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení. Pokud bylo soudem
rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí
svéprávnosti.
- Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti
s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

* nehodící se škrtněte
Narození:
Jméno a příjmení: (v době narození)...................................................................................
Datum a místo narození: ......................................................................................................
Manželství:
Jméno a příjmení muže:(v době uzavření manželství)...............................................................
Jméno a příjmení ženy:(v době uzavření manželství).................................................................
Datum a místo uzavření manželství: .........................................................................................
Úmrtí:
Jméno a příjmení: .....................................................................................................................
Datum a místo úmrtí:.................................................................................................................

Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení:.....................................................................
Datum narození........................................................................
Adresa trvalého pobytu:
…...............................................................................................................
Adresa pro doručování : ___________________________________________________
Podpis žadatele:..........................

matrikářka : _________________

Předložen průkaz totožnosti č.:.....................................
vydán kým:....................................................................
dne:.........................
platnost dokladu do:.....................................................

Správní poplatek ve výši ........... Kč zaplacen dne: ______________
č.dokladu:______________ (20 Kč za každou matriční událost)
Právní nárok žadatele ověřen dle:..............................................................................................

Do matriční knihy bylo nahlédnuto dne :_________________
za přítomnosti oprávněné úřední osoby - matrikářky Městského úřadu ……………...
Podpis žadatele:..........................................

Podpis matrikářky:.....................................

