VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Základní informace k životní situaci
Statutární město Karlovy Vary pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově
narozených dětí do života a mezi karlovarské občany. Obřady se konají v obřadní síni
na adrese Krále Jiřího 1285/22, Karlovy Vary a mohou se ho zúčastnit děti, které mají v době
podání přihlášky trvalý pobyt ve městě Karlovy Vary.
Rodiče dítěte mohou v případě zájmu potvrdit svou účast na obřadu vyplněním „Přihlášky
na vítání občánků“, kterou doručí Magistrátu města Karlovy Vary, odboru vnitřních věcí,
oddělení matriky a evidence obyvatel - MATRICE, nejpozději 3 týdny před příslušným
termínem konání.
Rodiče dětí, které se narodily v karlovarské nemocnici, mohou svou účast potvrdit
též na formuláři „Souhlasné prohlášení o jménu dítěte“, který obdrží v porodnici,
a který následně odevzdají matrice Magistrátu města Karlovy Vary při vyřízení rodného listu
dítěte.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Rodiče dítěte (matka, otec).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Rodiče dítěte doručí Magistrátu města Karlovy Vary přihlášku na vítání občánků, která:
 je k dispozici na MATRICE nebo v záložce „Formuláře“, popřípadě je součástí formuláře
„Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte“, který obdrží rodiče dítěte v karlovarské
porodnici
 musí být doručena ve stanovených termínech (viz záložka „Další informace“)
na MATRIKU:
- osobně, nebo
- poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01
Karlovy Vary, nebo
- do datové schránky Statutárního města Karlovy Vary ID: a89bwi8.
Následně obdrží rodiče dítěte na uvedený kontakt pozvánku k účasti na slavnostním obřadu
vítání karlovarských občánků.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním přihlášky na vítání občánků na MATRIKU.

Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Karlovy Vary.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary – odbor vnitřních věcí,
oddělení matriky a evidence obyvatel – pracoviště: MATRIKA
3. patro, kanceláře č. 308
telefonní čísla pro případné informace: 353 151 282, 353 151 283, 353 151 234
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hodin
pátek
8.00 – 12.00 hodin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
------

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
„Přihláška na vítání občánků:
 je k dispozici na MATRICE, nebo v záložce „Formuláře“
 je součástí tiskopisu „Souhlasné prohlášení o jménu dítěte“, který obdrží matka
v porodnici nebo na MATRICE.
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Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
-------

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Slavnostní obřady se konají ve stanovených termínech (viz záložka „Další informace“).

Elektronická služba, kterou lze využít
Přihlášku k vítání občánků lze zaslat z datové schránky rodiče do datové schránky
Statutárního města Karlovy Vary ID: a89bwi8.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
-----

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
-----

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-----

Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí - oddělení matriky a evidence obyvatel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.03.2019

Datum konce platnosti popisu
Při změně v pořádání slavnostních obřadů vítání karlovarských občánků.
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