CZECHPOINT NA MěÚ KOŠŤANY
CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) - je místo pro
komunikaci občana s veřejnou správou.
Od 01.01.2009 mají občané možnost tyto ověřené výstupy z centrálních registrů získat v
budově MěÚ Košťany, v přízemí , kancelář č. 5 a č. 6.
Provádí se poskytování ověřených výstupů z těchto centrálních registrů








:

Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Z VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU (obchodní, spolkový, nadační rejstřík……)
ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

všechny výpisy můžete získat za cenu 50,- Kč za každou i započatou stránku formátu A4



Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

výpis můžete získat za cenu 100,- Kč a za každou další i započatou stránku 50,- Kč



Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

výpis můžete získat za cenu 100,- Kč

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení
ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává
veřejnou listinou.
Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni
s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je
„ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.
Platba probíhá v hotovosti na pokladně Městského úřadu.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete : Úplný nebo částečný výpis Listu vlastnictví, výpis snímku
z katastrální mapy
Co potřebujete vědět (jednoznačné identifikátory) :

Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, nebo kmenové
číslo parcely, poddělení čísla parcely, nebo číslo popisné a číslo jednotky
VÝPIS Z VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete : Úplný výpis z veřejného rejstříku
Co potřebujete vědět (jednoznačné identifikátory) :

IČ (identifikační číslo rejstříku)

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete : výpis z insolvenčního rejstříku
Co potřebujete vědět (jednoznačné identifikátory):
IČ (identifikační číslo) nebo osobní údaje
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete : Výpis ze živnostenského rejstříku (veřejná část)
Co potřebujete vědět (jednoznačné identifikátory) :

IČ (identifikační číslo)
VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
Co dostanete: výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru
řidičů
Co potřebujete vědět: vydává se pouze osobě, které se výpis týká.
Co potřebujete předložit: platný doklad totožnosti (občanský průkaz) a
řidičský průkaz
SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Co dostanete: seznam kvalifikovaných dodavatelů z informačního
systému o veřejných zakázkách
Co potřebujete vědět: (jednoznačné identifikátory) :
IČ (identifikační číslo)
REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH
Co dostanete: přístup do informačního systému Odpadového
hospodářství (- autovraky)
Co potřebujete vědět: musí se předložit občanský průkaz a IČO
(identifikační číslo)
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete : Úplný výpis rejstříku trestů
Co potřebujete vědět: Vydává se osobě, které se výpis týká na základě
písemné žádosti, kterou úředník předloží k podpisu předtím, než je výpis
vydán.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně
ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu.
Co potřebujete předložit : platný doklad totožnosti (občanský průkaz) a musí
mít přidělené rodné číslo.
V případě rejstříku trestů PO nutné doložit IČ subjektu.
Další
podrobnější
informace
o
naleznete v dokumentaci uveřejněné
http // czechpoint.cz

systému
CzechPOINT
na webové adrese :

