
 

PODATELNA 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ 

Městský úřad Sezimovo Ústí v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. zveřejňuje 
následující údaje o provozu podatelny: 

Adresa:   Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

Úřední hodiny:  

 

 

 
Elektronická adresa:   posta@sezimovo-usti.cz  

Datová schránka:   h76j9ss 

 

Dokumenty v digitální podobě je možné doručit v přijímaných datových formátech (PDF, PDF/A, TXT, 
RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, PNG, TIF, TIFF, JPG, JFPEG, JFIF, ODT, ODS, MPEG-1, AVI). 

Dokumenty v digitální podobě je možné doručit také na přenosných technických nosičích dat (na CD, 
DVD, USB). Úřad vrací tyto nosiče pouze na výslovné vyžádání. 

Důsledky vad doručených dokumentů: 
(1) Pokud veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený dokument v analogové podobě úplný a čitelný. 
Veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž 
je obsažen, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód, je v 
datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, a je uložen 
na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální 
podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat. 
(2) Pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo 
nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí 
odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se 
veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, 
veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit 
odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, 
dokument dále nezpracovává. 
(3) Veřejnoprávní původce postupuje podle odstavce 2 obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument 
v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky 
vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní 
původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, 
na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu 
užito přenosného technického nosiče dat.1 

 
1 Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby § 4, odst. 1–3 

Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 
Úterý  13:00 – 15:00 
Středa 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Čtvrtek  13:00 – 15:00 
Pátek 8:00 – 11:30   


