Krajský úřad LK, správní odbor 
odd. matrik a státního občanství
U Jezu 642/2a, 461 80 LIBEREC 2

Došlo dne:
Číslo rejstříku:
                  /2012
Č. j.:  KULK               / 2012

Žádost  o  vydání  O S V Ě D Č E N Í  o  státním občanství ČR
Účel žádosti:	*k vydání prvního občanského průkazu – bez poplatku                          *nehodící se škrtněte
                           	*k vydání prvního cestovního pasu – správní poplatek 100,- Kč
	       	*jiný účel - správní poplatek 100,- Kč

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

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

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

Žadatel – zákonný zástupce dítěte:    otec – matka  

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

Adresa, na kterou má být osvědčení doručeno (vyplňte pouze pokud je žádost zasílána poštou): 
……………………………………………………………………………………………………………
Jako zákonný zástupce mého výše uvedeného nezletilého dítěte žádám krajský úřad, aby provedl zjištění jeho státního občanství, vydal osvědčení o státním občanství České republiky a zároveň prohlašuji, že
l). jsem občanem České republiky a v současné době mám   z á r o v e ň    i   státní občanství :
jakého státu ……………………..     od kdy ………………………,
2). jsem si v době od 1. 1. 1969 do 31. 12. 1969 nezvolil/a státní občanství Slovenské republiky a tuto volbu za  mne neprovedli ani moji rodiče,
3). 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),
4). nenabyl/a  jsem  státní občanství USA naturalizací.

V Liberci dne.…………………
   ……….…………………………………
                                                                                      podpis zákonného zástupce (žadatele)

Žadatel doložil doklad totožnosti:  OP, CD, PKP č.: …………………………………………..

vydán kým: …………………………. dne: ..………………. platnost do: ……..……………..

K žádosti je třeba doložit tyto doklady   (vždy originály nebo úředně ověřené fotokopie):                           
- rodný list dítěte,                                                               
- rodný nebo oddací list jednoho z rodičů, jestliže se rodiče narodili po 1. 1. 1954,                               
- platný doklad totožnosti jednoho z rodičů (žadatele)
Pozn.: Jestliže rodiče předkládají oddací list vydaný po 30. 6. 2001 (formát A4),
            je třeba dále ještě doložit rodné listy prarodičů dítěte.	

                
                                                                        
…………………………………………………                                                                                                                                   
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby.                                       

