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1. Vidimace upřesněného přídělového plánu

Podle ustanovení § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, se vidimace neprovede
a) je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze
vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad,
zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz
o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz,
vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest
směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
b) je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém
nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina
psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka
českého,
c) je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
d) jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které
by mohly zeslabit její věrohodnost,
e) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla
pořízena,
f) není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
1. prvopis,
2. již ověřenou vidimovanou listinu,
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3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu (§ 38 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),
nebo
4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí
vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 69 odst. 4 správního
řádu).
Podle ustanovení § 19 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, geometrický plán
je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li
třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán není nutné
vyhotovit v případě, kdy jsou do katastrální mapy doplňovány parcely na základě
upřesnění či rekonstrukce přídělů provedených podle zvláštního právního předpisu.
V těchto případech budou parcely do katastrální mapy zobrazeny na základě
upřesněného přídělového plánu. Náležitosti upřesněného přídělového plánu stanoví
prováděcí právní předpis. Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi
a přesností odpovídá platným předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu
s očíslováním parcel. Kopie geometrického plánu, zřetelně jako kopie označená,
může být ověřena osobou s úředním oprávněním (zákon zde odkazuje
na ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů).
Podle výše uvedeného ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, úřední oprávnění se uděluje pro ověřování
geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu,
nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace
o vytyčení hranice pozemku.
Náležitosti vyhotovení a ověření kopie stejnopisu geometrického plánu
a upřesněného přídělového plánu jsou pak stanoveny v § 82 a § 83 vyhlášky
č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
Z výše uvedeného vyplývá, že podle zákona o ověřování vidimaci přídělového
plánu nelze provést, protože podléhá výše uvedenému režimu ověřování.
2. Doslovný výpis z matriční knihy
Upozorňujeme, že podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, doslovný výpis z matriční knihy se s účinností od 01.07.2010
vydává fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče,
děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů
územních samosprávných celků a lze jej pořídit i fotokopií matričního zápisu.
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3. Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládané
státními občany Slovenské republiky

Dopisem č.j.: VS - 56/60/2-2006 ze dne 27.04.2006 jsme informovali,
že s účinností od 1. února 2006 nevydávají slovenské úřady osvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství, neboť v právním řádu Slovenské republiky není
v současné době tento institut upraven.
Matriční úřad Slovenské republiky podle místa trvalého pobytu snoubence,
resp. jeho posledního trvalého pobytu na území Slovenské republiky a pokud takový
pobyt nikdy neměl, potom kterýkoli matriční úřad Slovenské republiky, může vydat
potvrzení o tom, že Slovenská republika nevydává s účinností od 1. února 2006
osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Vzhledem k tomu,
že skutečnost uváděná v potvrzení je všem matričním úřadům v České republice
nyní známa, předložení tohoto potvrzení od snoubenců se již nevyžaduje.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Kateřina Guluškinová
vedoucí oddělení státního občanství a matrik

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy

