ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace
Základní informace k životní situaci
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)
Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Elektronická forma vyřízení

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Jaké jsou související předpisy
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci
Další informace
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

Výpis bodového hodnocení nebo výpis z evidenční
karty řidiče
Na základě písemné žádosti je kterýkoliv obecní úřad
obce s rozšířenou působností oprávněn poskytnout údaje
z registru řidičů.
Fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, nebo jiná
fyzická nebo právnická osoba na základě písemného
souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická
osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností. Ve Šternberku to je Městský úřad Šternberk,
odbor dopravy a silničního hospodářství, kanc. č. 320,
úřední dny: po, st. od 8-11,30 a od 12,30 do 17,00 hod.,
Věra Krobathová, Andrea Maňásková, Bc., Mariana
Kubíková, tel.: 585 086 556
Platný doklad totožnosti, tj. buď občanský průkaz nebo
cestovní pas spolu s potvrzením o občanském průkazu,
který je občanovi vydán v případě nahlášení změny údajů,
ztráty, zničení občanského průkazu apod.
F 04-04-04-01 Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
F 04-04-04-02 Žádost o výpis bodového hodnocení
Výpis je zpoplatněn 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za
každou další stránku.
Výpis bodového hodnocení řidiče a z evidenční karty
řidiče se vyřizuje na počkání.
Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím
elektronického podání a to s ohledem na to, že se jedná
o službu podléhající správnímu poplatku, který nelze
elektronicky zaplatit.
nejsou
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou
určeny.
nejsou

Ministerstvo dopravy ČR zde
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního
hospodářství
Ing. Adriana Runštuková
01.07.2018
Konec platnosti návodu není stanoven.

