ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Návštěvy jubilantů

Základní informace k životní situaci

Jubilanti (občané města Šternberka) jsou navštěvováni
v místě bydliště na základě jejich souhlasu popř. na
základě souhlasu jejich opatrovníka.

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

Občan města Šternberka popř. jeho opatrovník.

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Městský úřad Šternberk, Opavská 1, odbor vnitřních věcí,
správní oddělení, matrika, 1. patro, dveře č. 207
Zdenka Chmelová, tel. 585 086 552
Po, St: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Pá: 8.00 – 11.30, 12.30 – 13.30.

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Doklad totožnosti jubilanta (občanský průkaz, cestovní
pas).

Formuláře

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
zveřejnění v místním tisku – Šternberské listy a Souhlas
s návštěvou zástupce SPOZ v místě bydliště
u příležitosti výročí narození.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle výročí narození obyvatel města Šternberka.

Elektronická forma vyřízení

--

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Dokument Rady města Šternberka 3213-10 Statut Sboru
pro občanské záležitosti.
Zákon č. 100/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--

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

Sankce nejsou uplatňovány.

Další informace

Jubilanti, kteří oslavili 80, 85, 90 a každé další výročí jsou

Na jak dlouho a proč se souhlas uděluje?
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, dokud nebude
osobou odvolán a je poskytován pro účely uskutečnění
návštěv u jubilanta a zveřejnění jména, příjmení a data
narození jubilanta v místním tisku Šternberské listy.

navštěvováni zástupci SPOZ.
Jubilanty 90, 95 a 100 let na základě jejich přání může
navštívit současně i starosta města a předsedkyně SPOZ.
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě

--

Za správnost návodu odpovídá

Odbor vnitřních věcí

Kontaktní osoba

Bc. Martina Horáková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.07.2016

Popis byl naposledy aktualizován

18.07.2016

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

