01

Pojmenování (název) životní situace

Správní spis či jiné nikoli běžné dokumenty-nahlížení do nich
02
Základní informace k životní situaci
Informace k možnosti nahlížet do správního spisu, příp. činit si z něj výpisy
03
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Účastník správního řízení
04
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Dostavení se na Městský úřad Modřice v pracovní době po předchozí telefonické domluvě s osobou
dle bodu 06
05
Viz bod 04

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

06
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Oprávněná úřední osoba, jež vede správní řízení, kontakty na pracovníky najdete v sekci Občan a úřad
07
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný doklad totožnosti
08
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou zavedeny
09
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek se platí pouze za pořízení kopie spisu, poplatek se řídí platným sazebníkem Městského úřadu
Modřice
10
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ihned na místě
11
---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

12
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podepsání zápisu o nahlížení do spisu
13
Elektronická služba, kterou lze využít
Pro nahlížení do spisu nelze využít elektronickou službu, žádost o nahlédnutí do spisu lze podat
elektronicky na emailovou adresu příslušné oprávněné úřední osoby. Bude-li žádost podepsána
kvalifikovaným elektronickým podpisem, lze kopii spisu poskytnout i elektronicky
14
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zejména zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
15
Jaké jsou související předpisy
Kromě zákona dle bodu 14 může nahlížení do spisu upravovat zvláštní právní předpis, jež upravuje
věc, o které je vedeno správní řízení
16
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Řádné opravné prostředky v souladu se zákonem dle bodu 14
17
---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

18
---

Další informace

19
Popis byl naposledy aktualizován
Vytvořila Dagmar Hošková, DiS 04/2014
20
---

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

