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Dťr1'od podállí žádosti:

Rodný list:
jnéno il příjnlení

Datun'r a nisto nLtozelrí

oddací lirt:
Jlnéno a přiimení Ženicha

Jnéno a příjmení nevěsty

]Jafuln a 1nísto uzavření n]anŽelství

Úmrtní list:
Jméno a piíjmení '

Dalum a misto ÍnnrÍí

UDAJE O ZADATEL!:
Jnréno a příirnení : .'' '''.'.'.''

Podpis žadatele

Doklad totožDosti] oP, CD č.: ' r'r.dán kÝml '.. 'clne] . '. '.. ' '

Zadatel b'vL poučeIr o ]llltnosti \']ššíI1o o1čření dokladu. jeJi \'}.dán pro poLlŽiti \, cizině

'.\r1resa Žaclatele plo don]čení] ' '

Prá\.'ní nárok Žadatele b1'1 ověicn podle s 25 
-zákona 

č' ]0 ]i2000 Sb . žadatel jel
- f-vzickou osobou' které se zápis týká
- č1enjejí rod1ny : manŽeL' rodičc. clěri. prar'odlče. r'uuk. soLlloze0ec
- Zplnonlocnčný ZásíLrpce '

'Nehodící se škrrnětc
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Pod]e rrstanor'ení \ ij1 or]sr ]
podkladi pro rozhodnLrti:

Dok]ad pře1Za] Žadaiei

Doklad b1l zaslán dne:

správníhl řad,-r sc tlaL mísio odur'odněrrí ur.áclí seznrnl

' Žádost,
_ jn|lad rotlzll'h Zildale]< L\ : \',iš
- o't . nl l.'.o.oo tt.
- l1ný doklad irlapřík]a.l ]rlná nlcc ' ' )

c1ok Jad o přibrrzenskérll poněr.Lr'

osobně dnel podpis ž6.]atcLe:

' . ' 'Žadateii na uvedenou adresu clo i]aslních rukou a

doručen dnel

Podle
úč inků

ustaňol'ení s ]5] odsÍ. .:
dnem př.\'Zeti dok1adu'

sprár'niho r'ádu rrab.ir'á lozhodnuti práL]í mccj a prálnich

S0LIPIS SoUČÁsTÍ SPISU: podle s i7 spláVního řádu

1] Žádoý
21 kopie lydaného rnatličního dok]adlLj] pil]]adni kopje melljčního dokledu Lj příblzenskérn poměnr

))

OÍi3k iiřetlníha ]'L1.í!k.! splá.l rLlln

Jnlno Př'iilnení 'rtnkce a potipis Óp 1' (h n ě ) x! lii € lltí a'a bt 1rrrr r' rr r,


