01

Pojmenování (název) životní situace

Podpis – ověření, tzv. legalizace
02
Základní informace k životní situaci
Jedná se o ověření podpisu fyzické osoby na listině, ověřující pracovník neodpovídá za obsah listiny
03
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen, zastoupení není možné!
04
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Dostavení se za osobou dle bodu 06 s doklady dle bodu 07
05
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Osobní návštěva u osoby 06, v závažných případech je možné ověření na jiném místě v katastru
města Modřice – na požádání a po domluvě s osobou dle bodu 06
06
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Danuška Sobotková, mob.: 602 574 466, e-mail: danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz,
Bc. Kateřina Brabcová, mob.: 602 728 350, e-mail: katerina.brabcova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 024.
07

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Listina, na níž má být podpis ověřen.
k prokázání své totožnosti platný:
občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu
Evropské unie, jde-li o cizince,
průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení
mezinárodní ochrany,
průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k
pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné
ochrany, nebo
průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
08
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou nutné
09

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každý
podpis
hrazen hotově na pokladně Městského úřadu Modřice
10
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Situace je vyřešena ihned na místě
11
---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

12

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--13
Elektronická služba, kterou lze využít
Při řešení situace nelze použít elektronickou službu
14
Podle kterého právního předpisu se postupuje
z. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o
změně některých zákonů
z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
15
---

Jaké jsou související předpisy

16
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutí o odmítnutí ověření podpisu
17
---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

18
---

Další informace

19
Popis byl naposledy aktualizován
Zpracovaly Danuška Sobotková a Bc. Kateřina Brabcová dne 31.01.2009, korektura Mgr. Andrea
Kovářová
Poslední aktualizace 12.06.2017
20
---

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

