Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte
Jméno a příjmení otce ………………….……….........………..... RČ .....…..………….……..
Trvalý pobyt dle OP
...……………………………………………....................................….
č. OP .............................
Jméno a příjmení matky ……………………………….…............. RČ ……….……………….
Trvalý pobyt dle OP
…………………..............................…………...……………………..
č. OP ..............................
Telefonní číslo jednoho z rodičů ..................................................................................................
Prohlašujeme
že pro naše dítě, narozené dne ……....….….v Jablonci nad Nisou
volíme jméno (jména) …….………….....…………………………..
………………………………….
podpis otce

………………………………….
podpis matky

Adresa, na kterou chcete matriční doklad zaslat : ............…........….................................……...
..............................................................................................…..............PSČ ...............................
POUČENÍ
1) Rodiče dítěte jsou manželé:
vyplněné a podepsané souhlasné prohlášení doručí rodiče (stačí návštěva jednoho z rodičů) osobně
spolu s občanskými průkazy obou rodičů na Odbor správní, oddělení matriky a ověřování,
Magistrátu města Jablonec nad Nisou, pracoviště Komenského 8, III. patro, č.dv. 406. V případě
rozdílných příjmení manželů je třeba předložit úřadu originál oddacího listu.
2) Rodiče dítěte nejsou manželé:
před narozením dítěte nesepsali zápis o určení otcovství, dostaví se společně, v úředních hodinách na
matriční úřad s občanskými průkazy obou rodičů. V případě, že mají rodiče již sepsán zápis o určení
otcovství před narozením, stačí návštěva pouze jednoho z nich, se shora uvedenými doklady. Pokud
se dítě narodilo v průběhu rozvodového řízení, nebo ve lhůtě 300 dnů od nabytí právní moci rozsudku
soudu o rozvodu manželství, považuje se za otce dítěte muž, za něhož byla matka provdána.
3) Rodiče dítěte – cizinci:
doručí spolu s výše uvedenými doklady i platné cestovní průkazy, příp. průkazy o povolení k pobytu
v ČR a rodné listy s úředním překladem do ČJ, popř. oddací list s úředním překladem do ČJ
V případě, že nebudou potřebné údaje obsaženy v základních registrech, nebo budou
v registrech označeny jako nesprávné, nebo vznikne oprávněná pochybnost o správnosti
referenčního údaje, je úřad oprávněn dle § 5 zákona o Základních registrech požadovat
předložení potřebných dokladů.
Pro vyřízení RL dítěte lze využít úřední hodiny MM Jablonec nad Nisou t.j. pondělí a středa
8,00-17,00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8,00-14,00 hodin (pátek před 1. sobotou v měsíci
ZAVŘENO-SANITÁRNÍ DEN !!! Podrobné informace získáte též na internetových stránkách
MM Jablonec nad Nisou -životní situace - matrika - vydání nového RL pro novorozence.
PŘÍPADNÉ DOTAZY VÁM RÁDI ZODPOVÍME NA TEL.Č. ODD.MATRIKY A OVĚŘOVANÍ
MM JABLONEC NAD NISOU 483 357 749 a 483 357 705

