Obecní úřad Terezín umožňuje občanům i právnickým osobám učinit podání veškerých zpráv
jak v analogové, tak v elektronické podobě.
Analogová (listinná) podání: můžete učinit na adrese obecního úřadu Terezín, Terezín 78.
Dokumenty v digitální podobě lze doručit:
-

prostřednictvím informačního systému datových schránek, identifikátor datové
schránky utwbj7t
na elektronickou adresu obec.terezin@seznam.cz
adresa pro osobní příjem datových zpráv na technických nosičích: Obecní úřad
Terezín, podatelna, Terezín 78.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, docx, rtf, txt, html, xls, xlsx, pdf, jpg, popř.
v dalších běžně používaných formátech.
Akceptovatelný technický nosič: CD-ROM, DVD-ROM, USB disk
Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, je neúplná, nelze ji zobrazit, není v datovém
formátu nebo není uložena na přenosném technickém nosiči dat, na kterém obec přijímá
dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn
a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li obec schopna určit
odesílatele nebo nepodaří-li se obci ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu
odstranit, obec dále dokument nezpracovává.
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obci činit právní úkony v
elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití
zaručeného elektronického podpisu:
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
-

-

-

musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb, nebo
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.
podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního
řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění
-

podání nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní
předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o
běžnou e-mailovou komunikaci.

