
TERMÍNY VÍTÁNÍ KARLOVARSKÝCH OBČÁNKŮ 
 

Vážení rodiče, 

z důvodu zhoršující se epidemické situace v ČR v souvislosti s nákazou  COVID-19 

se s účinností od 10. listopadu 2021  RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ slavnostní obřady vítání 

karlovarských občánků, které se měly uskutečnit v níže uvedených termínech.  

Rodiče, kteří ve stanoveném termínu podali či podají přihlášku ke slavnostnímu 

obřadu, si mohou v úředních hodinách na matrice Magistrátu města Karlovy Vary, 

Moskevská 21, vyzvednout dárek pro své miminko.   

 

Úřední hodiny: 

 pondělí a středa  8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 17.00 hodin 

 úterý a čtvrtek  8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 14.00 hodin 

 pátek   8.00 až 12.00 hodin. 
 

Jakmile bude epidemická situace příznivá, budou slavnostní obřady opět obnoveny. 

 

Děkujeme Vám za pochopení. 

 

 
Vážení rodiče, 
 
 

město Karlovy Vary pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově 
narozených dětí do života a mezi karlovarské občany. 

Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání 
přihlášky trvalý pobyt ve městě Karlovy Vary, a to v následujících termínech: 

 
 

Datum konání 
obřadu 

Obřad pro děti narozené v období 
Termín 

pro doručení přihlášky 

25.11.2021 1.8.2021 – 31.8.2021 4.11.2021 

16.12.2021 1.9.2021 – 30.9.2021 25.11.2021 

27.1.2022 1.10.2021 – 31.10.2021 6.1.2022 

24.2.2022 1.11.2021 – 30.11.2021 3.2.2022 

31.3.2022 1.12.2021 – 31.12.2021 10.3.2022 

28.4.2022 1.1.2022 – 31.1.2022 7.4.2022 



TERMÍNY VÍTÁNÍ KARLOVARSKÝCH OBČÁNKŮ 
 

Datum konání 
obřadu 

Obřad pro děti narozené v období 
Termín 

pro doručení přihlášky 

26.5.2022 1.2.2022 – 28.2.2022 5.5.2022 

30.6.2022 1.3.2022 – 31.3.2022 9.6.2022 

28.7.2022 1.4.2022 – 30.4.2022 7.7.2022 

25.8.2022 1.5.2022 – 31.5.2022 4.8.2022 

29.9.2022 1.6.2022 – 30.6.2022 8.9.2022 

27.10.2022 1.7.2022 – 31.7.2022 6.10.2022 

24.11.2022 1.8.2022 – 31.8.2022 3.11.2022 

22.12.2022 1.9.2022 – 30.9.2022 1.12.2022 

 
 
 

Přihláška na vítání občánků: 

 je k dispozici na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, odbor vnitřních 
věcí – matrika, 3. patro, nebo na www.mmkv.cz v rubrice „Vyřiďte si na úřadu“ 
v oddíle „Matrika“ 

 je též součástí formuláře „Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte“, který 
obdrží rodiče v karlovarské porodnici 

 musí být doručena matrice Magistrátu města Karlovy Vary ve výše uvedených 
termínech: 
- osobně, nebo  
- poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, Matrika, Moskevská 21, 361 

01 Karlovy Vary, nebo 
- do datové schránky Statutárního města Karlovy Vary ID: a89bwi8. 

 
Následně obdržíte na Vámi uvedený kontakt pozvánku k účasti na slavnostním 
obřadu vítání karlovarských občánků.  
 
Bližší informace na tel. č.: 353 151 282, 353 151 283, 353 151 234 
 
 
 
 

 

http://www.mmkv.cz/

