Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 1594/2022, že tento dokument ( AV k.ú. Nová Huť.pdf ), který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem
dokumentu ( AV k.ú. Nová Huť.pdf ), jehož převedením vznikl.
Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán platným, podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU
eIDAS, ale seznam zneplatněných certifikátů je starší více než 24 hodin proti rozhodnému okamžiku ověřování podpisu (nelze proto 100% garantovat, že nedošlo
k zneplatnění podepisujícího certifikátu) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je
automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen na obálce zprávy
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 02.08.2022 13:23:39 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 22587182(0x158A72E)
Platnost: od 21.02.2022 do 13.03.2023, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podepisující: Informační systém datových schránek - produkční prostředí, Ministerstvo vnitra České republiky
Podpis byl opatřen časovým razítkem ( Razítko bylo připojeno k obálce zprávy )
Číslo časového razítka: 48987841985018 ( 2C 8D DE EB 79 FA )
Vystavitel: PostSignum TSA - TSU 6 (Česká pošta, s.p.)
Datum a čas z razítka: 02.08.2022 13:23:39

Identifikační údaje ověřovací doložky
Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 03.08.2022 11:02:05
Místo vyhotovení ověřovací doložky: náměstí 8. května 270, 338 42 HRÁDEK
Ověřující organizace: Městský úřad Hrádek
Ověřující osoba: Helena Wágnerová

