MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

PROHLÁŠENÍ
o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození
podle § 62 odst. 3, 4, 5 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Prohlášení o volbě druhého jména pro nezletilého/nezletilou
Jméno a příjmení : ____________________________________________________________________
Datum narození : _________________________ rodné číslo:

_______________________________

Místo narození : ______________________________ Okres : ________________________________
Trvalý pobyt : ________________________________________________________________________
Bereme na vědomí, že má-li nezletilý/á v cizozemském rodném listu uvedeno více jmen,
prohlásíme, které z nich případně - která dvě z nich, bude užívat. (Nehodí-li se, škrtněte)
Prohlašujeme, že ke jménu____________________volíme druhé jméno _______________________
a žádáme, aby bylo dodatečně zapsáno do knihy narození.
____________________________________________________________________________________
Otec :
Jméno a příjmení : _________________________________________ roz. _______________________
Datum narození : __________________________ rodné číslo: _________________________________
Trvalý pobyt _________________________________________________________________________

Matka :
Jméno a příjmení : __________________________________________ roz. ______________________
Datum narození : _________________________ rodné číslo : ________________________________
Trvalý pobyt _________________________________________________________________________

Byli jsme poučeni
- o tom, že toto prohlášení lze učinit pouze jednou a jsme si vědomi toho, že je nelze vzít zpět,
- ve smyslu § 61 zákona č. 301/2000 Sb. na právo i povinnost užívat při úředním styku i druhé
jméno, které jsme tímto prohlášením zvolili.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor správních činností
Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem a tím je právní
povinnost.
Osobní
údaje
budou
používány
po
dobu
vyřizování
příslušné
agendy
a následně uloženy po dobu skartační lhůty.
Práva
a
povinnosti
poskytovatele
osobních
údajů
a
správce
naleznete
na
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

V _____________________ dne ______________________

___________________________
podpis nezletilého
(jen je-li starší 15-ti let)

___________________________
podpis otce

___________________________
podpis matky

Předložené doklady :
nezletilé dítě :
- rodný list : sv. ___ roč. _____ str. ____ poř.č. ____, vydal _______________ dne : _____________
- občanský průkaz č. : __________________ vydal : ________________ dne : _________________
otec :
- občanský průkaz č. : __________________ vydal : _________________ dne : ________________
- rodný list : sv. ___ roč. _____ str. ____ poř.č. ____, vydal _______________ dne : ______________
matka :
- občanský průkaz č. : __________________ vydal : _________________ dne : _________________
- rodný list : sv. ___ roč. _____ str. ____ poř.č. ____, vydal _______________ dne : _______________

- oddací list rodičů : sv. ___ roč. ____ str. ____ poř.č. ___
vydal _______________________ dne : ___________________

__________________________
matrikářka

