
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz, 
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor vnitřních věcí 

 

 

Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy 

(dle § 25 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 a dle ust. § 25b odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)) 

 

Žádám o povolení nahlédnutí do matriční knihy:      narození            manželství             úmrtí 

 

Žadatel je: 

- fyzickou osobou, které se zápis týká 
- člen její rodiny: manžel, partner, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk (podle ust. 8a odst. 6 

zákona o matrikách) 
- sourozenec 
- zmocněnec 
- státní orgán pro úřední potřebu 
- orgán územního samosprávného celku pro výkon přenesené působnosti 
- statutární orgán církve nebo duchovní jim zmocněný, jde-li o matriční knihy vedené těmito 

církvemi do 31.12.1949 
- fyzickou osobou, které prokázala, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány 

státu nebo před orgány územních samosprávných celků 
- fyzickou osobou, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta (100 let 

u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo partnerství, 30 let u knihy úmrtí) 
- osvojitel nebo osvojenec (Osvojenec po dovršení 12ti let, pokud nebylo soudem rozhodnuto 

o utajení osvojení. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení může osvojenec 
nahlédnout do sbírky listin nebo do druhopisu matriční knihy vedeno do 31.12.1958 až po 
nabytí svéprávnosti) 

- matka dítěte nebo dítě, po dovršení 12ti let (Nahlížení do sbírky listin vedené k zápisu 
narození v případě, že matka dítěte požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem) 

 

Žadatel/ka: 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

Trvalý pobyt:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doklad totožnosti: OP, CD č……………………………………..vydán kým…………………………………………………………… 
dne………………………………………………………………………platný do dne……………………………………………………………… 

 

Narození: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum a místo narození:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Církev (u události do 31.12.1949):………………………………………………………………………………………………………… 

 

Manželství: 

Jméno a příjmení ženicha (v době uzavření manželství):……………………………………………………………………. 
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Jméno a příjmení nevěsty (v době uzavření manželství):……………………………………………………………………. 

Datum a místo uzavření manželství:……………………………………………………………………………………………………… 

Církev (u událostí do 31.12.1949):……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úmrtí: 

Jméno a příjmení zemřelého:………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum a místo úmrtí:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Církev (u události do 31.12.1949):………………………………………………………………………………………………………… 

 

Právní nárok na vydání doslovného výpis z matriční knihy žadatel doložil těmito listinami: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Správní poplatek ve výši……………………uhrazen dne…………………………..pokl. doklad č…………………………… 

 

Do matriční knihy bylo nahlédnuto žadatelem dne……………………………………………za přítomnosti 
oprávněné úřední osoby – matrikářky MěÚ Vrbno pod Pradědem………………………………………………………… 

Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů za účelem 
vyřízení příslušné žádosti, vedení správního řízení a následně za účelem archivace, a to z důvodu 
právní povinnosti. Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 
https://www.vrbnopp.cz/ .  

 
 
v……………………………………………………dne……………………………………… 
 
             
        ………………………………………………………… 
                        podpis žadatele/lky 
 
 
 
 
        …………………………………………………………… 
                                                                                                         podpis matrikářky 
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