
 
Dne 3. 1. 2012 byla do podatelny Městského úřadu Ústí nad Orlicí doručena žádost o 
poskytnutí informací týkající se ověřovacích doložek poř. č. legalizace 53./III. a 358./III., 
kterou jsme vyhodnotili jako žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
 
Protože žádost neobsahovala údaje uvedené v ustanovení § 14 odst. 2 zákona byl žadatel 
vyzván k jejímu doplnění. Žádost byla v souladu s výzvou doplněna podáním, které bylo 
městskému úřadu doručeno dne 17. 1. 2012. 
 
 
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona zveřejňujeme doprovodnou informaci 
vyjadřující obsah poskytnutých informací: 
 
Ověřovací doložka pro legalizaci podle ověřovací knihy Městského úřadu Ústí nad Orlicí poř. 
č. legalizace 53./III. se na našem úřadu vyskytuje. Tato ověřovací doložka se vztahuje k 
smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitosti. Touto legalizací se v souladu 
s ustanoveními § 10 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, ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, 
tedy učinil jeden vlastnoruční podpis smlouvy.    
 
Ověřovací doložka pro legalizaci podle ověřovací knihy Městského úřadu Ústí nad Orlicí poř. 
č. legalizace 358./III. se na našem úřadu vyskytuje. Tato ověřovací doložka se vztahuje k 
smlouvě o zajišťovacím převodu práva.  
 
Ověřovací doložka dle ustanovení § 12 zákona o ověřování obsahuje, mimo jiné, tyto údaje: 
- jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození žadatele,  
- jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která legalizaci provedla. 
 
Vzhledem k povaze Vaší žádosti považujeme za účelné Vás upozornit, že jméno, popřípadě 
jména, příjmení, datum a místo narození žadatele považujeme za osobní údaje. V případě, že 
by se žádost o informace týkala osobních údajů žadatele, musel by městský úřad postupovat 
v souladu s ustanovením § 8a zákona a případné osobní údaje poskytnout jen v souladu s 
právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (např. § 11 až 16 občanského zákoníku, § 5    
a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). 
 
 
 
 
 
 


