Obecní úřad Bouzov, matrika, Bouzov 2, 783 25 Bouzov
Žádost o

rodný list
oddací list
úmrtní list

nahlédnutí do matriční knihy (sbírky listin)
doslovný výpis (kopie matriční knihy)

Žadatel
jméno(a), příjmení, rodné příjmení
datum narození
trvalý pobyt (včetně PSČ)
kontakt (tel.číslo, e-mail)
žadatel je:
osobou, které se zápis týká
člen rodiny (manžel, rodič, prarodič, dítě, vnuk, pravnuk, sourozenec)
zplnomocněný zástupce
jiné oprávnění

Údaj o matriční události (narození, manželství, úmrtí)
jméno, příjmení, popř. rodné příjmení
osoby, které se událost týká
datum a místo matriční události

datum
narození

použití dokladu

v České republice

v zahraničí

převzetí dokladu

osobně na matričním úřadu
zaslat na adresu:

zaslat na adresu žadatele (viz výše)

Poučení:
Má-li být matriční doklad použit v jiném členském státě EU, může žadatel (oprávněná osoba) požádat o vydání
vícejazyčného standardního formuláře, který bude k matričnímu dokladu pevně připojen předepsaným způsobem. Tento
formulář odráží obsah matričního dokladu, ke kterému je přiložen a slouží k usnadnění jeho překladu, event. k vyloučení
nutnosti úředního překladu do příslušného cizího jazyka (přijímající země EU). Konečné rozhodnutí o tom, zda informace
obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři postačují pro účely zpracování této veřejné listiny, však přijímá orgán,
jemuž je veřejná listina předkládána. Vyšší ověření matričního dokladu (ověřovací doložka Apostille) pro použití v zemích
EU není třeba. V případě použití matričního dokladu ve státě, který není členem EU, je třeba výše uvedený doklad opatřit
ověřovací doložkou referátu vnitřních věcí - matrika Městského úřadu v Litovli nebo u Krajského úřadu Olomouckého kraje
Olomouc, odbor legislativní, a dále
1.
ověřovací doložkou, tzv. APOSTILLOU, v souladu s Úmluvou o z rušení
požadavku
ověřování
veřejných listin, přijatou v Haagu dne 05.10.1961, kteráse pro ČR stala účinnou dne 16.03.1999.
Toto ověření
provede Ministerstvo zahraničních věcí Praha, konzulární oddělení, Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám. 5, tel.č.
224 181 111
nebo
2.
vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, kterou provede nejprve Ministerstvo zahraničních věcí Praha,
konzulární oddělení , Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám. 5 a poté Zastupitelský úřad příslušného
státu v Praze, na jehož území bude doklad předložen.
Svým podpisem beru toto poučení na vědomí.
Žádám o vydání vícejazyčného standardního formuláře:

Datum podání ________________

ANO

NE

_____________________

podpis žadatele

Záznam matriky
doklad totožnosti žadatele
správní poplatek uhrazen

v hotovosti

převodem

Datum a podpis matrikářky
Potvrzuji, že jsem převzal/a požadovaný matriční doklad, a že jsem byl/a poučen/a o postupu při zajištění vyššího
ověření při použití matričního dokladu v cizině.
Datum převzetí dokladu ______________________

________________________
podpis žadatele

