OP, CP, PRO ÚŘEDNÍ POTŘEBU

Č.j.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………..
Datum a místo narození: ………………………………………………………………
(obec, okres)

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………..
(obec, ulice, okres)

Prohlášení
Prohlašuji, že
a) moje nezletilé dítě nezískalo státní občanství SR ani jiné státní občanství
b) moje nezletilé dítě získalo státní občanství SR dne:
jiné státní občanství …………………….(uvést jaké,datum a způsob nabytí)
c) jsem občanem České republiky a v současné době mám zároveň státní občanství:
(uvést jaké) ………………………..datum a způsob nabytí ………………………
d) jsem si nezvolil(a) státní občanství Slovenské republiky a tuto volbu za mne
neprovedli ani moji rodiče
e) po 1.1.1993 jsem nenabyl(a) na vlastní žádost občanství cizího státu ( s výjimkou, kdy
k nabytí cizího státního občanství došlo v souvislosti s uzavřením manželství
nebo narozením)
f) jsem nenabyl(a) státní občanství USA naturalizací

Poučení:
Podle § 21 odst. 1 písm c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů se přestupku
proti pořádku ve státní správě dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu
nebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody.

K žádosti je třeba doložit (předložené doklady):
a) žádost pro nezletilou osobu (do 18 let)

b) žádost pro zletilou osobu

- rodný list dítěte
- pokud se rodiče narodili po 1.1.1954-oddací list
rodičů dítěte, vydaný do 30.6.2001
- nevlastní-li žadatel oddací list rodičů, nebo byl-li
oddací list rodičů vydán po 30.6.2001, rodné listy
rodičů
- doklad totožností zákonného zástupce
(v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 500/2004 správního řádu)

- rodný list
- oddací list
- doklad totožnosti
- listiny prokazující jiné SO

Totožnost ověřena dle OP, CD žadatele, zákonného zástupce (otec-matka,č.dokladu):
datum vydání dokladu totožnosti:
Osvědčení vydáno pro úřední potřebu – k prvnímu OP, CD
Správní poplatek zaplacen – doklad o zaplacení:
V …………………….dne:
………………………………..
podpis žadatele

……………………………
podpis správního orgánu

