ŽÁDOST
o povolení dlouhodobého - trvalého pobytu na území ČR
Příjmení

Jméno

kolková
známka

Dřívější příjmení

Rozvedený(á)

Den,měsíc a rok narození Místo a země narození

Státní příslušnost

Národnost

Nejvyšší dosažené vzdělání

Rodinný stav

Povolání

Zaměstnání před příchodem do ČR - název podniku, úřadu

Účel pobytu v ČR

Zaměstnání po příchodu do ČR - funkce - adresa podniku, úřadu, školy

Poslední bydliště v cizině

Bydliště po příjezdu do ČR

Předchozí pobyt v ČR delší než 3 měsíce
(od-do, důvod a místo pobytu)

Příjezd do ČR

Číslo cestovního pasu
platnost do:

Manželka

Příjmení

Jméno

Státní příslušnost

Dřívější příjmení

Rozvedený(á)

Datum naroz.

Matka

Rodiče

Otec

Bydliště

Děti

1.
2.
3.

Povolání

Příjmení

Jméno

Datum narození

Státní příslušnost

Bydliště

Povolání

Příjmení

Jméno

Datum narození

Státní příslušnost

Bydliště

Povolání

Příjmení a jméno

Místo a země narození

Datum a místo
narození

Stát. přísl.

Bydliště

Povolání

Příjmení a jméno

Datum narození

St. příslušnost

Bydliště

Povolání

Sourozenci

1.
2.
3.
4.

Svým podpisem potvrzuji úplnost a pravdivost uvedených údajů

V

dne

Podpis

K žádosti přikládám:
1. Doklad o účelu pobytu, např. fotokopii - opis oddacího listu, jde-li o sloučení rodiny manžel-manželka
2. Doklad o zajištění prostředků k pobytu
3. Doklad o zajištěném ubytování
4. Doklad potvrzující bezúhonnost
5. 3ks fotografie (je-li žádost podávána na území ČR)
6. Další doklady nutné k rozhodnutí o žádosti.

POUČENÍ pro žadatele:
1. Údaje z žádosti musí být vyplněny strojem nebo hůlkovým písmem v českém jazyce. V případě nedostatku místa
v příslušných rubrikách uveďte na zvláštní přílohu.
2. Práva a povinnosti cizinců, spojená s pobytem na území ČR jsou upravena zákonem č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců
na území ČSFR.
3. Do doby rozhodnutí o povolení pobytu na území ČR nesmí cizinec započít s plněním účelu pobytu (zaměstnání, studia,
praxe atd.)
4. Skončí-li platnost povolení k pobytu, je cizince povinen vycestovat z území ČR ve lhůtě stanovené příslušným orgánem.

Žádost přijal a podle dokladů ověřil:

V

dne

Razítko a podpis

