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Žádost o zjištění údajů z pobytové evidence osob
žijících do roku 1953 na území hlavního města Prahy
1 . DŮLEŽITÉ INFORMACE:
– pobytová evidence uložená v Národním archivu se týká pouze osob, které se do roku 1953 přihlásily
k pobytu na tehdejším území hlavního města Prahy
– ústřední evidence obyvatelstva obsahující údaje od roku 1953 je vedena Odborem správních
činností Ministerstva vnitra
Upozornění:
– formulář vyplňte úplně a přesně, jinak není možné údaje řádně vyhledat
– přiložte ověřenou plnou moc od osoby (osob), o níž (nichž) jsou údaje požadovány nebo doklad
o příbuzenském poměru k hledané osobě
– specifikujte charakteristiku výzkumného úkolu
– žádost zašlete písemně nebo emailem na adresu:
a) na adresu Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 nebo
b) do datové schránky: fe3aixh
– Poplatky jsou účtovány na základě Služebního předpisu ředitelky NA č. 3/2015, kterým se stanoví Ceník výše
úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem na základě přílohy č. 4 vyhlášky č. 645/2004
Sb. (dále jen vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů (dále jen zákon) a Ceník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb
Národním archivem nad rámec legislativních předpisů.
– V souladu s platnými předpisy vyjadřuje žadatel svým podpisem souhlas se zpracováním údajů potřebných
k vyhotovení odpovědi.

2 . Ú DA J E O Ž A DAT E L I :
Jméno, příjmení:
Adresa:
Email:
Telefon:
Pokud jste již s Národním archivem, dříve Státním ústředním archivem v Praze v této záležitosti
komunikovali, uveďte číslo jednací Vaší předchozí žádosti:
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3. POŽADAVEK:
zaškrtněte
☐ výpis z karty z pobytové evidence
☐ ověřenou kopii karty z pobytové evidence
☐ neověřenou kopii karty z pobytové evidence

4. INFORMACE O OSOBĚ, O NÍŽ POŽADUJETE ÚDAJE:
– jméno, tehdy užívané příjmení:
– datum a místo narození:
– u žen i křestní jméno, příjmení, datum a místo narození manžela(ů):
– přesná adresa pobytu uvedené osoby:
– u tehdy nezletilých osob uveďte jména a příjmení a data narození rodičů:
– adresa(y) pražského bydliště:
Uveďte případně některé další údaje, jež by mohly usnadnit vyhledání dokumentů:

Datum:
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Podpis žadatele:

