Město Uherské Hradiště

Zveřejnění informací dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
služby, § 2 odst. 3
1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro
doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat.
Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
2. Úřední hodiny podatelny.
Pondělí: 8.00 - 17.00
Úterý:

8.00 - 15.30

Středa:

8.00 - 17.00

Čtvrtek: 8.00 - 15.00
Pátek:

8.00 - 14.00

3. Elektronická adresa podatelny, která je adresou elektronické pošty.
• epodatelna@mesto-uh.cz
4. Identifikátor datové schránky.
• ef2b3c5
5. Další možnosti elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští.
• podání na datovém nošiči (CD/DVD/USB flash disk)
6. Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých
veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických,
popřípadě jiných parametrů.
Povolené formáty příloh při podání zaslaných na adresu elektronické podatelny jsou: rtf, doc, docx, xls,
xlsx, txt, pdf, jpg, jpeg, gif, tif.
Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou stanoveny vyhláškou č. 194/2009
Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
7. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty
v digitální podobě, včetně jejich technických parame.trů,
Povolené technické nosiče dat jsou: CD, DVD, USB Flash disk.
8. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu
nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na
informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“).
Pokud je na adresu elektronické podatelny zaslána zpráva v chybném formátu, či obsahuje škodlivý kód,
je odesílateli zaslána automatická zpráva o odmítnutí přijetí zprávy.
9. Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.
V souladu s ustanoveními § 4 odst. 2 a 3 je podání, které vykazuje uvedené nedostatky a nelze-li je ze
strany odesílatele odstranit, považováno na neúplné a nebude dále zpracováváno.
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