Úřad pro občany
Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát
dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje
člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
I OÚ Trnovany je moderním úřadem, který vychází občanům maximálně vstříc a nabízí služby Czech
POINTu, takže si z úřadu můžete odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku,
z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. OÚ je napojený na centrální celostátní databázi, které zadají Váš
požadavek a do 20ti minut – podle rychlosti přenesení dat – dostanou požadovanou informaci a mohou
Vám ji předat. Ve výjimečných případech se může stát, že centrální databáze nepovolí vydání informace,
např. z důvodů příliš citlivých údajů.

Ceník služby Czech POINT
DOKUMENT

Cena

Výpis z katastru nemovitostí

1. strana 100 Kč, další 50 Kč

Výpis z obchodního rejstříku

1. strana 100 Kč, další 50 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

1. strana 100 Kč, další 50 Kč

Výpis z rejstříku trestů

100 Kč

Částky jsou dané zákonem a musí být uhrazeny hotově na místě a získané finance jsou přínosem
do pokladny OÚ Trnovany.

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria
pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu
vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého
se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je
možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno
rodné číslo.

