MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA
hospodářsko správní odbor
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka,
tel: 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz, datová schránka: fgcby4a, IČO 00303909

ŽÁDOST
o zápis příjmení v mužském tvaru dle ustanovení § 69, odst. 2, zákona č. 301/2000Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Žadatelka:
Jméno a příjmení : ………………………………………………..……………rodné příjmení ….……………………………
narozena dne ………………………v ………………………………………, rodné číslo …………………………………….
datum a místo uzavření manželství : ………………………………………………………………….……….……………….
Trvalý pobyt : ……………………………………………….…………………………………………………………….…….
Adresa pro doručení: ……………………………………………………………………………………………………………
Státní občanství : …………………………………………………………………….………………………….………………
Žádám, aby mé příjmení bylo zapsáno do knihy manželství v mužském tvaru
…………………………………………………………………………………..…………
protože dle výše uvedeného ustanovení jsem ( zvolte a vyznačte příslušný důvod podání žádosti)
a) cizinkou
doložit kopii cestovního dokladu žadatelky, případně jiným dokladem svědčícím o jejím
cizím státním občanství, pokud to nevyplývá ze spisu
b) občankou ČR a mám, nebo budu mít trvalý pobyt v cizině
doložit dokladem o bydlišti v cizině, popřípadě čestným prohlášením o záměru mít bydliště
v cizině na druhé straně tohoto formuláře.
c) občankou ČR a můj manžel je cizinec
doložit kopií cestovního dokladu manžela, případně jiným dokladem svědčícím o jeho
cizím státním občanství, pokud to nevyplývá ze spisu
d) občankou ČR a jsem jiné než české národnosti
nutno doložit čestným prohlášením
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském
tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení ( § 72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách ve znění ppozdějších předpisů).
V Karolince, …………….….

………………………………
Podpis žadatelky

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v
rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:
Tel:
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace
s žadatelem(kou).
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy a
uloženy po dobu následné skartační lhůty.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: www.karolinka.cz

Totožnost ověřena dle OP/CP č. ………………………………….., vydaného dne ………………v ……………..……………
platnost do …………….…………………..

Jméno a podpis matrikářky: …………………………………………………………………………………………………
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