
Slavnostní akt „Vítání občánků UMO 8 

Vážení občané,  

slavnostní akt „Vítání občánků“ na území městského obvodu Plzeň 8 probíhá v hasičské zbrojnici 

v Černicích, obvykle jednou ročně v měsíci květnu.  Každý takto přivítaný novorozenec je zapsán do 

Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží malý dárek a pamětní list. Slavnostního 

obřadu se mohou zúčastnit prarodiče i ostatní příbuzní nových občánků. Atmosféru dotváří krátké 

pěvecké vystoupení ZUŠ Bedřicha Smetany. Fotograf je na tuto akci zajištěn. 

V případě Vašeho zájmu vyplňte přihlášku na slavnostní akt „Vítání občánků“, která je k dispozici na 

webových stránkách úřadu nebo v tištěné podobě na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 8. Přihlášku lze 

podat poštou, osobně nebo elektronicky (naskenovanou s podpisem zákonného zástupce) na 

příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště dítěte. Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně 

60 dní před termínem slavnostního aktu „Vítání občánků“. Zpravidla je určen pro nové občany 

našeho obvodu a to do 12ti měsíců věku dítěte. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je 

možné se domluvit na převzetí dárečku mimo obřad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v případě Vašeho zájmu vyplňte přihlášku na slavnostní akt „Vítání občánků“. Zpravidla je určen pro 

nové občany našeho obvodu a to do 12ti měsíců věku dítěte. Slavnostní akt se koná v hasičské 

zbrojnici v Černicích.  

 

 

Vítání občánků UMO 1  

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 1 probíhá v obřadní síni Úřadu městského obvodu 

Plzeň 1. Každý takto přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží 

malý dárek a grafický list. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit i prarodiče nových občánků. Atmosféru 

dotváří krátké pěvecké a recitační vystoupení dětí ze 78 MŠ a 87. MŠ. Fotograf je na tuto akci zajištěn. 

  

Přihláška k Vítání občánků je k dispozici na webových stránkách úřadu nebo v tištěné podobě na Sociálním 

odboru ÚMO Plzeň 1. Přihlášku lze podat poštou, osobně nebo elektronicky (naskenovanou s podpisem 

zákonného zástupce) na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště dítěte.  Rodiče dítěte jsou zváni 

k účasti písemně 14 dní před termínem vítání občánků. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné 

ho po dohodě přesunout. 

V době letních prázdnin, tedy v měsících červenci a srpnu, vítání občánků neprobíhá. 

 

 Přihláška na vítání občánků 

Poslední aktualizace: 19. 3. 2019, Šárka Bachmannová 

 

 

Vítání občánků 

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 9- Malesice probíhá v zasedací místnosti Úřadu 

městského obvodu Plzeň 9- Malesice obvykle jednou ročně. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky 

nově narozených občánků a na památku obdrží dárek a pamětní knížku. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit 

i prarodiče a sourozenci novorozenců. Při slavnostním obřadu vystupují i děti z MŠ Malesice nebo ZŠ Radčice. 

Fotograf je na tuto akci zajištěn. 

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, 

obdrží zároveň obecné informace a kontakty k přihlášení se na Vítání občánků. Přihlášku k účasti na obřadu je 

možné si vyzvednout osobně nebo na webových stránkách příslušného úřadu městského obvodu dle trvalého 

https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES:/portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/Elektronick__pod_n__ob_ana_1/Elektronickpodnobana/ID_MESTSKE_OBVODY_PAGE&obvod=MO1&oblast=soc
https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES:/portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/Elektronick__pod_n__ob_ana_1/Elektronickpodnobana/ID_MESTSKE_OBVODY_PAGE&obvod=MO1&oblast=soc


bydliště miminka. Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů pak lze podat poštou, osobně nebo 

elektronicky. 

Oznámení o konání vítání občánků je vždy publikováno v občasníku Devítka, rodičům je rovněž zaslána 

pozvánka. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné se domluvit na převzetí dárečku mimo obřad. 

Přílohy 
Přihláška - souhlas(docx, 80,81 kB) 

Poslední aktualizace: 5. 3. 2019, Miroslav Cudlman  

 

 

Vítání občánků UMO 4  

Vítání občánků 

  

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 4 se koná v obřadní síni Úřadu městského 

obvodu Plzeň 4. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na 

památku obdrží věcné dárky a pamětní list. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit prarodiče 

i ostatní příbuzní nových občánků. Atmosféru dotváří krátké pěvecké a recitační vystoupení dětí ze 

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Plzeň - Lobzy. Fotograf je na tuto akci zajištěn. 

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území 

města Plzně, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků, kterou podávají na příslušném úřadě městské 

části dle trvalého bydliště miminka. Žádost naleznete i na webových stránkách úřadu. Žádost lze 

podat poštou, osobně, nebo elektronicky. Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně minimálně 14 dní 

před termínem vítání občánků. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je změna po dohodě 

možná. 

V době letních prázdnin v červenci a srpnu vítání občánků neprobíhá. 

Veronika Nová, referentka sociálního odboru ÚMO Plzeň  4 

https://umo9.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=1180326


  

Přílohy 
Přihláška na vítání občánků(docx, 55,22 kB) 

Publikace: 7. 9. 2016, aktualizace: 2. 2. 2017, Veronika Nová 
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