
Yážení rodiče !

Vyplňte pečlivě ,,Prohlášení o volbě jménď', na kterém uvádíte jaké jméno/ď jste
vybrali pro své dítě. Zvolte takové jménola/, aby s ním bylo Vaše dítě spokojené po celý
život.

Dle zákona o matrikách l30ll2000 Sb./ mohou bý do matriky zapsánadvě jména.
Zápisjmen stejných, zkomolených, zdrobnělých nebo domáckých nelze připustit.

Pokud si vyberete pro své dítě jméno/al,které není běžné, informujte se na matrice,
zďa je možné toto jméno la/ na rodný list a do matriky uvést.

Tituly se na matriční doklady neuvádějí.

Do porodnice si přineste tyto doklady :

- prohlášení o volbě jména
- platný občanský prtkaz
- další doklady

a/ vďané maminky _ oddací list /originál nebo ověřenou fotokopii/
b/ ovdovělé maminky - rodný list /originál nebo ověřenou fotokopii/, úmrtní list

manžela/originál nebo ověřenou fotokopii,/ případně zápis o určení otcovství
lv pÍípaďé, že bylo učiněno určení otcovství i rodný list otce dítětel

c/ rozvedené maminky - rodný list /originál nebo ověřenou fotokopii/, rozsudek o
rozvodu s vyznačením nabytí právní moci rozsudku /originál nebo ověřenou
fotokopii/, případně zápis o určení otcovství /v případě, Žeby\o učiněno určení
otcovství i rodný list otce dítěte/

ď svobodné maminky - rodný list /originál nebo ověřenou fotokopii/, případně
zápis o určení otcovství /v případě, žebylo učiněno určení otcovství i rodný list
otce dítěte/

Upozorňujeme na skutečnost' Že ještě před narozením dítěte může neprovdaná
matka /svobodná, rozvedená, ovdovělď, spolu s otcem dítěte' u okresního soudu nebo na
matrice podle místa pobytu, provést rourčení otcovstvíó( k nenarozenému dítěti. Informace
o tomto právním aktu poskytne matrika v místě pobytu matky.Nezletilá matka může učinit
prohlášení pouze u okresního soudu.

Uvedené doklady předáte zdravotní sestře při příchodu do porodnice.
Rodný list dítěte Vám bude zaslánpoštou na adresu, kterou uvedete na druhé straně

tohoto tiskopisu. Rodičům, kteří se dostaví pro doklad osobně nemůŽeme zprovozních
důvodů vyhovět.

matrikářka

Městský úřad Břeclav, matrika, nám. T.G.Masaryka 4213, ó90 81 Břeclav

Úředni hodiny :

pondělí a středa : 8,00 - 18,00 hodin
iúeý ačtvnek : 8,00 _ 14,00 hodin
telefon : 519 311 410, 519 3Il 409,519 311 449



Souhlasné prohlášení rodičů o volbě jména
vsouladusust. $ 18a$62odst. l zák.č.301/2000Sb.omatrikách,jménuapříjmeníaozměněněkteých

ouvisejících ziíkonů

Po společné dohodě žádáme, aby našemu dítěti bylo zapsáno do matriky
jménolal

chlapecké

dívčí

Prohlašuj em e, že toto ltato l jméno l ď nemá Žij ící souro zenec tohoto dítěte.

Další údaie potřebné pro wstavení rodného listu :

otec matka

jméno a příjmení Jmeno a prumenl

trvalé bydliště dle obč. prukazu trvalé bydliště dle obč. průkazu

rodné číslo dle obč. prtlkazu rodné číslo dle obč. prukazu

státní občanství státní občanství

stav /svobodná, vdaná. .. l

podpis otce podpis matky

Jménolala příjmení, adresa /včetně PSC/, na kterou má být zaslán rodný list dítěte :


