MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

PID

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor matrik 

Spisová značka:……………………………

Datum: …………………………………………

ŽÁDOST O VYDÁNÍ DOKLADU O REGISTROVANÉM
PARTNERSTVÍ
Žádám o vydání dokladu o registrovaném partnerství pro použití v České republice / v zahraničí (uveďte stát)
……………………………………………………………………………………………………………………...................

Doklad o registrovaném partnerství:
Jméno a příjmení partnera/partnerky:

…………...……………………..……………………………………………………………

Jméno a příjmení partnera/partnerky:

….....…………………………………………………………………………………………

Datum a místo uzavření partnerství:

……………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________________________________________________

ÚDAJE O ŽADATELI:
Jméno a příjmení:
Datum a místo narození
Trvalé bydliště:

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Totožnost ověřena dle: OP, CD, PKP č. ……………………….vydán kým……………………………..dne…………….
Adresa žadatele pro doručení: ………………………………………………………………………………………………………...
(není–li shodná s místem trvalého bydliště) :

Další kontaktní údaje ( e-mail, příp. tel. číslo)…………………………………………………………….........................................
Žadatel byl poučen o nutnosti vyššího ověření dokladu, je-li určen pro použití v cizině.
Žadatel bere na vědomí, že dnem doručení žádosti příslušnému matričnímu úřadu se zahajuje správní řízení ve
věci.

…………………………………………....
podpis žadatele
Přílohy:

Právní nárok žadatele na vydání matričního dokladu byl ověřen podle § 25a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Žadatel je:
-

fyzická osoba, jíž se týká matriční zápis, nebo její zplnomocněný zástupce, jehož podpis musí být na plné moci
ověřen
pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány
územních samosprávných celků

Správní poplatek ve výši .………..Kč byl uhrazen dne: ……………, č. stvrzenky: ………………………………

ZÁZNAM O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU
podle ustanovení § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Úřadu městské části Praha 1 zcela vyhověl výše uvedené žádosti, neboť byly splněny podmínky zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a dne …………………….
rozhodl o vydání matričního dokladu.
Datum vydání dokladu: .......................…………….....
Podle ustanovení § 151 odst. 2 správního řádu se na místo odůvodnění uvádí seznam podkladů pro rozhodnutí:
- žádost
- doklad totožnosti žadatele
- doklad, jímž byl prokázán nárok žadatele na vydání matričního dokladu
Doklad převzal žadatel osobně dne: ……………………. podpis žadatele: …………………………………………...
Doklad byl zaslán dne: ……………..……………………. žadateli do vlastních rukou.
Doručen dne: ……………………………..……………….
Podle ustanovení § 151 odst. 3 správního řádu nabývá rozhodnutí právní moci a právních účinků dnem převzetí dokladu.

SOUPIS SOUČÁSTÍ SPISU:
podle § 17 správního řádu
1) žádost
2) fotokopie dokladů, jimiž byl prokázán nárok žadatele na vydání matričního dokladu
3) stvrzenka o zaplacení správního poplatku
4) fotokopie vydaného dokladu

………..………………………………………………………………….
Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby (matrikáře)

otisk úředního razítka

sídlo/pracoviště: Městská část Praha 1, Úřad městské části, odbor matrik, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

