
ŽÁoosr o PosKYrnurí ÚonuŮ
z AGENDovÉno luroRnalČníno svsrÉuu evloeNcE oBwATEL

(na ákladě S 8 odst, 3 zák. č' .133/2000 Sb., o evidenci obyvate| a rodných číslech, ve znění pozděiších předpisŮ)

Příjmení Žadate|e:
Jméno fiména):
Rodné příjmení:

v ŽÁoosl wplŇre a|t.e wznnčeNÉ nUaRIKY:

Rodné čís|o, není-|i přiděleno, tak datum narození (datum narození do 1. části ve tvaru RRMMDD): m
eíďo é|ektronicky čite|ného dok|adu
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E Žádámovýdej všech údaiů, vedených v informačním systému k mé osobě'

|--l Ž:ldám o výdej všech historickÝch údaiů' vedených v informačním systému k mé osobě'
Neeo

Žaaam o následující údaj (údaje):
jméno (ména), příjmení, rodné příjmení

datum narození

pohIaví

místo a okres (stát) narození

rodné čÍs|o

státní občanství, popřípadě více státnÍch oběanství

adresa místa trva|ého pobýu a jeho počátek

předchozí adresy místa trvalého pobytu od data (datum uveďte ve tvaru RRMMDD):

datum ukončení trva|ého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trva|ého pobýu

doručovací adresa (počátek, změna, ukončení)

omezení svéprávnosti, jméno (ména), příjmení a rodné čís|o opatrovníka

zákaz pobýu (místo, doba trvání)
jméno (ména), příjmení a rodné číslo, popřípadě datum narození otce, matky, popřípadě jiného zákonného ástupce
rodinný stav, datum, místo a okres (stát) uzavřenímanželství (ukončení manŽe|ství)
datum, místo a okres (stát) rzniku partnerství (ukončení partnerství)
jméno fiména), příjmení a rodné čís|o, popřípadě datum narození manŽela(ky) nebo partnera{ky)
jméno (ména), příjmení a rodné čÍslo, popřípadě datum narození dítěte
osvojení (údaj se poskytuje obyvate|i staršimu 18 |et)
smlouva o nápomoci (označení soudu, datum rozhodnutí o schválení sm|ouvy, popřÍpadě datum odvo|ání podpůrce)

zastoupení členem domácnosti (označení soudu, datum rozhodnutí o zastoupení, popřípadě datum zániku)
záznam o poskytnutí údajů
nezvěstnost (den, kdy nasta|y účinky proh|ášení nezvěstnosti, datum nabytí právní moci)
nezvěstnost (den, kdy nasta|y účinky proh|ášení nezvěstnosti, datum nabytí právní moci) osoby b|ízké
datum, místo a okres (stát) úmrtí, popřípadě proh|ášení za mrtvého (den smrti nebo den, kteý nepřeži|, datum nabýí
právní moci) osoby b|ízké

Pro jednoznačnou identifikaci osoby blízké uvádím:

Váah osoby b|ízké k Žadate|i: otec matka prarodič sourozenec dítě vnuk manŽe| partner

D u n ! !n n t]
Příjmení osoby b|ízké:
Jméno (ména):
Rodné příjmenÍ:
Rodné čís|o' není.|i přidě|eno, tak datum narození (datum narození do '|. části ve tvaru RRMMDD): m
Adresa mÍsta posledníhoznámého pobýu: r 

-l

Podáváli Žádost zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec, wede:
Příjmení:
Jméno fiména):
Rodné příjmení:
Rodné čís|o, není-|i přidě|eno, tak datum narození (datum narození do 1. části ve tvaru RRMMDD):

Čís|o elektronicky čite|ného dokIadu:

d n e l  Iv l-l
Podpis Žadatele'j

1) Pokud je Žádost podána 6|ektronicky, podpis Žadaie|9 mU9í b]i.t nahruen zaruč€ným
e|ektronickým podpisem. Teňto podpis se nevyáduje, j+'|ie|ektronická Íorma Žádosti podána
datovou schránkou.

Potvrzení o uhrazení správního pop|atku


