ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Ověřování podpisů - legalizace

Základní informace k životní situaci

Úřední ověření o tom, že žadatel vlastnoručně podepsal
listinu před ověřující osobou nebo uznal podpis na listině
za vlastní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)

Kterákoliv fyzická osoba, která chce ověřit vlastní podpis,
je způsobilá k právním úkonům a prokáže svou totožnost
(občanský průkaz, cestovní pas).

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Městský úřad Šternberk, Opavská 1, správní oddělení,
matrika, 1. patro, přepážka č. 1, 2
Dagmar Šarniková, tel. 585 086 551
Zdeňka Chmelová, tel. 585 086 552
Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00.

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), listina,
na které má být podpis ověřen.

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-30 Kč za každý podpis.
Poplatek se hradí v hotovosti, v kanceláři matriky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání.

Elektronická forma vyřízení

Není zatím možné vyřídit elektronickou formou.
Dle zákona je nutná osobní účast žadatele.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podle kterého právního předpisu se postupuje

-Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o
ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 36/2006 Sb., kterou se provádí zákon o
ověřování, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny dle správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Ověření podpisu nelze provést, pokud je podpis
vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný
text, jedná-li se o listinu, která je psaná v jiném než

Kde je možné o ověření požádat?
O ověření je možné požádat u kteréhokoliv matričního
úřadu, u obecního úřadu, který je součástí seznamu
obecních úřadů uvedených ve vyhlášce č. 36/2006 Sb.,
na poště.

českém nebo slovenském jazyce a není-li současně
předložena v úředním překladu do jazyka českého.
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá

Ministerstvo vnitra ČR, kterýkoliv matriční úřad v ČR.

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslava Citovecká

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7.9.2011

Popis byl naposledy aktualizován

7.9.2011

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Odbor vnitřních věcí

