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Co motriční oddělení vyřízuje
o) vydóvóní motričních doklodů o jejich druhopisy
b) určení otcovství
c) uzovíróní monželství
d) změno jméno o příjmení
e) ověřovóní údojů nq žódosti - výpisy z Czech POINT
f) ověřovóní provosti podpisu (legalizace)

9) ověřovóní shody opisu nebo kopie (vidimoce)

motričníoddělení vydóvá - rodný list, oddocí list, úmrtní list
- zo prvopis motričního doklodu se neplotí žódný poplotek

Druhoois motričního doklodu
- vydávó se no zákloděpísemné žódosti
- poplotek je 1o0,-Kč, kŤerý se plotív hotovosti v poklodě městského úřodu

b) Určení otcovství
_ rodiče dítěte mojí možnost se dostovit jďtě přednarozením dítěte no kteroukoliv motriku
narození o učinit souhlosná prohlríšení o svém otcovství k dosud

nenarozenému dítěti

- podot žódost můžou rodiče,kteří se osobně dostoví no motriku
- prohlríšení o určení otcovství vyplní motriko zo přítomnosti rodičů dítěte

Doklody
Rodíče dosud nenarozeného dítěŤepředloží tyto doklody:

o) rodné listy
b) plotné občonské průkozy
c) Ťěhotenský průkoz
V přípodě, Že se jednó JiŽ o narozené dítě předloží rodiče tyto doklody:
o) rodné listy rodičů
b) rodný list dítěta
c) plotné občonská průkozy

Lhůto
- pokud rodiče předloží všechny potřebné doklody je lhůto pro vyřízení - IHNED

Poplotky
- žódné



c) Uzovíróní monželství
svotbo s českým občqnem - předklódo jí senósledující doklody:

rodný líst
plotný občonský průkoz
doklod o ukončení předchozího monželství (provomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní líst monželo)

svqtbo českého občono s cizincem - předkládají se následující doklady:
rodný list
plotný cestovní doklod - prokozuje se totožnost o stótní občonství
vysvědčeníopróvnízpůsobilostikuzavřenímonželství (pokudtentodoklodcizísŤótnevydávó,1e
třebo potvrzení,že vysvědčení není vydóvóno) doklod o rodinném stovu
potvrzení o trvolém pobytu v cizině
potvrzení o druhu pobytu v čn 1vyaavóCizineckópolicie, nejdříve 7 dnů přad sňotkem)

Všechny doklody vystavenév cízíně musí být přeloženy do českého jozyko českým úředním
tlumočníkem o opotřeny tlumočnickou doložkou. Pokud čR nemó s příslušným
stótem uzovřenou dohodu o úprově próvních vztohů vevěcech občonských o rodinných je Ťřebo
vyšší ověření doklodů - legalizace, superlegollzace, opostil|o

Spróvní poplotky
uprovuje zókon 634/2004 5b., o spróvních poplotcích
3ooo, - Kč uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemojí trvolý pobyt na území čŘ
2000, _ Kč uzovření monželství mezi snoubenci, z nichž Pouze jeden mó trvolý pobyt na území
čn 1ooo,- Kč uzovření
monželství mímo stonovený den nebo no jiném vhodném místě ( stonoveným dnem pro oddóvóní je
pótek)

d\ Změno jméno o Příjmení
trméno, popřípadě jméno, nebo příjmení lze změnít Íyzické osobě pouzena základě její žódosŤi
popřípodě žódosti jejích zókonných zóstupců.

žádost podóvó

občon české republiky, popřípodě zókonní zóstupci nezletilého občono českérepublíky
Íyzickóosobo, kterónení občonem české republiky, mó-li povolan trvolý pobyt naúzemí
české republiky

změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení honlivé, nabo směšné,nebo je-li
pro to vóžný důvod

změnajmáno se nepovolí, žódó-li fyzickó osobo mužského pohloví o změnu no jmáno

ženské, nebo noopok , Žódó-li o změnu jmáno no jméno zkomolené, zdro6nělé, domócké,

nebo no jméno, které mó žijÍcí sourozenec společných rodičů. Vzniknou-|i pochybnosti
o spróvné provopisná podobě jmáno, je žodotel povinen předloŽiŤ doklod vydoný znolcem

změnajméno nebo příjmení se nepovolí, jesŤliŽe by změno bylo v rozPolu s potřebomi o

zójmy nezletilého

a

a



o povolení změny jméno nebo př'rjmení se rozhoduje no záklodě písemné žódosti.

r matričníúřod podle místo trvolého pobytu nebo posledního trvoláho pobytu žadatelev čŘ,
. u nezlelilého dítěte motriční úřod v místě jaho trvolého pobytu,
. Úřod městské čósti Proho 1, pokud u žadatele či nezleŤilého dítě tokoý pobyt není
o jsou-lí pro to zóvaŽné důvody, může motriční úřod postoupit žódost kvyřízení motričnímu

úřodu, v 1ehožknizenorozenÍ je jméno nebo příjmení,které mó být změněno, zopsóno

No úřodě předložtez

Písemnou žódost, kteró obsohuje:

. jméno, popřípodě jméno, příjmení, popřípodě rodné př(mení, dotum o místo narození,
přípodně dotum o místo uzovření monželství žadaŤele

. rodné číslo

. místo trvolého pobytu žadaŤele, popřípodě nezletilého dítěte
o jméno, popřípodě jméno, nebo příjmaní,které si žodotel zvolil
o jmáno, popřípodě jmáno, příjmení, popřípodě rodné příjmení, dotum a místo narození

manželo, popřípodě nezletilých dětí, vztohuje-li se změnajméno nebo příjmení i no tyto
osoby

. údoj o stótním občonství Žadatele,nebo nezletilého dítěte

. odůvodnění

K žódosti musí být přiložen

a

a

a

a

rodný, popřípodě oddocí, list žodotele,nebo rodný list nezletilého dítěte
jda-li o osoby rozvedené, provomocný rozsudek o rozvodu monželství
jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
doklod o místu trvolého pobytu na území čR (nopříklod občonský průkoz nebo průkaz
o povolení k pobytu)
doklod o stótním občonství (tj. občonský prúkoz, cestovní doklod, osvědčení, popřípodě
potvrzení o stótním občonství české republiky, vysvědčení o próvní způsobilosti
kuzavření monželství, je-lí v něm údoj o stótním občonství české republiky uvedan)
průkoz totožnosti (občonský průkoz, cestovní doklod, průkoz o povolení k pobytu no

území čR, průkoz žadotele o udělení azylu, průkoz o povolení k pobytu ozylonto)
souhlos fyzické osoby storší L5let, jde-lí o změnu jejího jméno, popřípodě jmen nebo
příjmaní
jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlos druhého rodiče, nabo provomocné rozhodnutí
soudu nohrozující tento souhlos

Poplotky

občon zaplatí 1o0, - Kč

. pří povolení změny příjmení honlivého, rnýsŤředního, směšného, zkomoleného nebo
cízo jazyčného

. při povolení změny příjmení no dřívější příjmení (nopř. pokud je žódost o užívóní dřívějšího
' příjmení podóno déle jok jeden měsíc od próvní moci rozsudku o rozvodu monželství)



. při povolení změnY příjmení dítěte svěřeného do nóhrodní rodinné péče na příjmení
poručníko nebo pěstouno, no společné příjmení poručníků nebo pěstounů onebo příjmení
dohodnutá pro jejich vlostní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prorodiče nebo
sourozenci rodič ů nezletilý ch dětí

Při povolení změny jméno nebo příjmení v ostotních přípodech zoplotí občon 1 o0o, _ Kč.

Poplotek se plotí v hotovosti před provedením úkonu, tzn. před vydóním rozhodnuŤí o povolení

změny jméno, popřípodě jmen nebo příjmení. Zozměnu př'rjmení monželů, rodičů nebo rodíče o
jejich nezletilých dětí no společné příjmení se vybíró jen jeden poplotek. Za změnu pří jmení více
nezletilých dětí téhož rodiče se vy6író jen jeden poplotek.

osvobozeno od poplotku je změna příjmení, k níž dochózí na zókladě oznómení rozvedeného
manžela,žepřiJínóopět své dřívější příjmení neboŽe upouští oduŽívóní společného příjmení
vedle příjmení dřívě1šího, bylo-li toto skutečnost oznómenakterémukoli motričnímu úřodu
do jednoho měsíce po nobytí próvní mocí rozsudku o rozvodu.

osvobozena od poplotku je změnajméno o příjmení osoby v přípodě změny pohloví.

Lhůty pro vyřízeni

Spróvní orgón, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahójení řízení: ve zvlašt' složitých
přípodech rozhodne nejdéle do ó0 dnů: nelze-|i rozhodnout v Ťéto lhůtě, může ji příměřeně
prodloužit odvolocí orgán. Nemůže-li spróvní orgónrozhodnout do 30 dnů, popřípodě do ó0 dnů, ie
povinen o tom uvědomit účostníky řízení.

e) žódost o rrýpisy z Czech PoINT
ZCzechPOINT získótevýpis zreistříku trestů-poplotek 50,- Kč,výpis z koŤqstru

nemovitostí-poplotek1.strono 1oo,- Kč okoždódolšístrono 50,- Kč,výpisbodového
hodnocení řidiče - poplotek 1. strono 1oo,- Kč o koždó dolší strono 50,_ Kč, seznam
kvolif ikovoných dodovotelů - poplotek 1. strono 1oo, - Kč o koždó dolší strono 50, - Kč,

obchodní rejstřík - poplatek 1. strono 1oo,- Kč o koždó dolší sŤrono 50,- Kč, živnostenský
rejstřík - poplotek 1. strono 1oo,- Kč o koždó dolšístrono 50,- Kč, konverzedokumentů -
poplotek 30,- Kč zo koždou stronu, dotové schrónky.

fl ověřovóní provostí Podpisu (lego!ízoce)
- k ověřovóní podpisu musí být ten, jehoŽ podpis se ověřuje přítomen o předložit plotný občonský
průkoz
- je třeba, aby žadatel o ověření podpisu již přinesl listinu s texŤem o nepožadovol jají sepsóní no

procovnících ověřovóní, nebot' mu nemůže být vyhověno
- nelze ověřit podpis pod prózdnou listinou
- procovník provódějící ověření podpisu neodpovídó zo obsoh listíny
- za ověření podpisu se plotí spróvní poplotek 30,-Kčlpodpis

g] ověřovóní shody oPisu nebo koPíe lístin (vidímoce\
- k ověření shody opisu nebo kopie lisŤiny, jetřeba předložit originól, nebo již ověřenou listinu



- ověřit nelzekopii - občonského průkazu, vojenského o jiného průkozu, posu, vklodní knížky, šeku,
losu, sózenky, geometrického plánu, rysu o technické kresby, ýpis z kotostru
nemovitostí
- za ověření shody opisu nebo kopíe listiny se plotí spróvní
poplotek 30,-Kč/t strono



CENIK
Městský úřad Klecany

Czech POINT

Výpis z katastru nemovito stí

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis kvaliťrkovaných dodavatelů

Konverze

100,-

100,-

100,-

100,-

30,-

cena v
1. strana

100,-

Kč
každá další

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

30,-


