Městský úřad Dobruška
odbor dopravy a správy vnitřních věcí
matrika

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte
dle § 72, 75 a 76 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Žadatel/ka:
Příjmení, jméno ……………………………………………………………………………………………
Rodné příjmení …………………………………..Datum narození …………………………………….
Adresa trvalého pobytu ……………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování
(není-li totožná s adresou trvalého pobytu) ………………………………………………………………
Žádám o povolení změny jména / příjmení (nehodící se škrtněte) pro nezletilého-nezletilou:
Příjmení, jméno ………………………………….................................................................................
Datum narození…………………………Místo narození…………………………………………………
Státní občanství…………………………Rodné číslo……………………………………………………
Adresa trvalého pobytu ……………………………………………………………………………………
Žádám o změnu jména na: ……………………………………………………………………………….
Žádám o změnu příjmení na: …………………………………………………………………………….
Odůvodnění:

V Dobrušce dne…………………………

Podpis žadatele ………………………………….
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Vyjádření nezletilého mladšího 15 let (je-li již schopen samostatného písemného projevu):

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let: Souhlasím se změnou svého jména-příjmení dle textu
v žádosti výše uvedeného.

Příjmení, jméno …………………………………………..Datum narození …………………………
Datum a podpis ……………………………………………
Souhlas druhého rodiče: Uděluji souhlas se změnou jména-příjmení u svého nezletilého potomka dle textu
v žádosti výše uvedeného.

Příjmení, jméno…………………………………………………………………………………………..
Rodné příjmení …………………………………………………………………………………………..
Datum narození ………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování
(není-li totožná s adresou trvalého pobytu) ……………………………………………………………
Datum a podpis …………………………………………………………………………………………..
(není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména nebo příjmení
nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen a písemný souhlas
bude přiložen k žádosti jako samostatná příloha).
Písemný souhlas není třeba předkládat, pokud druhý rodič zemřel (nutno doložit úmrtním listem), pokud byl
zbaven rodičovské zodpovědnosti, zbaven nebo omezen na způsobilosti k právním úkonům (nutno doložit
pravomocným rozsudkem soudu), nebo pokud není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče (nutno
doložit).

Přílohy žádosti:
a) Rodný list nezletilého dítěte
b) Doklad o místu trvalého pobytu na území ČR nezl. dítěte
c) Doklad o státním občanství nezl. dítěte
Ověření totožnosti žadatele dle OP (CD) č. ……………….vydaného…………………………..
dne …………………………………
Správní poplatek ve výši…………………….byl uhrazen dne ………………………………………
číslo dokladu …………………………………………
Podpis matrikářky, datum a razítko

1/2

