Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor vnitřních věcí

Základní informace
po narození dítěte

k vyřízení

Informace
rodného

listu

Vážení rodiče,
rodný list pro Vaše dítě narozené v Městské nemocnici Ostrava Vám vystaví oddělení matriky
a ohlašovny odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
v úředních hodinách v přízemí budovy radnice na adrese Ostrava, Moravská Ostrava,
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (bývalá budova České spořitelny naproti kavárny Elektra).
Úřední hodiny

Pondělí
Středa
Čtvrtek

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 14.00

Kontaktní údaje

Mgr. Andrea Ryglová, tel.: 599 442 858, aryglova@moap.ostrava.cz
Ing. Irena Ruttkayová, tel.: 599 442 855, iruttkayova@moap.ostrava.cz
Bc. Zuzana Kaňáková, tel.: 599 442 854, zkanakova@moap.ostrava.cz
Pro vyhotovené rodné listy dětí se dostavte:

- narozených v pátek, sobotu, neděli – k vyzvednutí nejdříve ve středu následující týden,
- narozených v pondělí a v úterý – k vyzvednutí nejdříve ve čtvrtek,
- narozených ve středu a čtvrtek – k vyzvednutí nejdříve v pondělí.
Při vyzvednutí rodného listu dítěte, jehož rodiče jsou manželé, otec předloží:

- oddací list,
- občanské průkazy obou rodičů, popřípadě cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu
pro cizince, byl-li vydán,
- souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte – matka uděluje souhlas
v nemocnici na hlášení o narození, otec uděluje souhlas na matrice při vyzvednutí rodného listu,
- souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího
listu rodičů,
- případně další doklady potřebné ke zjištění údajů zapisovaných do matriční knihy narození.
Při vyzvednutí rodného listu dítěte, jehož matka je svobodná, rozvedená nebo vdova a otec není
znám, matka předloží:

- občanský průkaz, popřípadě cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu
pro cizince, byl-li vydán,
- rodný list,
- je-li rozvedená, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství a oddací list zaniklého manželství
(narodí-li se dítě do 300 dnů od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, považuje se za otce
bývalý manžel matky – § 776 občanského zákoníku),
- je-li vdova, úmrtní list zemřelého manžela,
- prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítě – matka prohlašuje v nemocnici na hlášení
o narození,
- případně další doklady potřebné ke zjištění údajů zapisovaných do matriční knihy narození.
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Při vyzvednutí rodného listu dítěte, které se narodilo mimo manželství, bylo-li určeno otcovství
před narozením dítěte, otec předloží:

- občanské průkazy obou rodičů, popřípadě cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu
pro cizince, byl-li vydán,
- souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte – matka uděluje souhlas
v nemocnici na hlášení o narození, otec uděluje souhlas na matrice při vyzvednutí rodného listu,
- prohlášení o určení otcovství před narozením dítěte sepsané před matričním úřadem nebo před
soudem (dle § 780 občanského zákoníku prohlášení nezletilého rodiče o určení otcovství musí být
učiněno vždy před soudem),
- případně další doklady potřebné ke zjištění údajů zapisovaných do matriční knihy narození.
Při vyzvednutí rodného listu dítěte, které se narodilo mimo manželství, bude-li určeno otcovství
po narození dítěte, otec i matka, jakmile jí to zdravotní stav dovolí, společně předloží:

- občanské průkazy, popřípadě cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu
pro cizince, byl-li vydán,
- rodné listy,
- souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
- je-li matka rozvedená, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství a oddací list zaniklého
manželství (narodí-li se dítě do 300 dnů od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, považuje
se za otce bývalý manžel matky – § 776 občanského zákoníku),
- případně další doklady potřebné ke zjištění údajů zapisovaných do matriční knihy narození.
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