Informace podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Adresa pro doručování dokumentů
v analogové podobě i v elektronické
podobě na technických nosičích dat

666 19 TIŠNOV, nám. Míru 111

Úřední hodiny podatelny

pondělí

07:00-17:00

úterý

07:00-14:00

středa

07:00-17:00

čtvrtek

07:00-14:00

pátek

07:00-13:00

Sídlem podatelny je budova nám. Míru 346 v Tišnově (budova nad Poliklinikou)
Elektronická adresa podatelny

urad@tisnov.cz

Adresa elektronické podatelny

epodatelna@tisnov.cz

Identifikátor datové schránky

qzjbhat

Přehled přípustných formátů datové
zprávy

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Longterm Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)*
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File
Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group
Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze
5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy
ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu
obchodních dokumentů - EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a
vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language
Document)

Přehled přenosných technický nosičů
dat, na kterých jsou přijímány
dokumenty v digitální podobě

CD, DVD, USB Flash disk, disketa 3 ½“

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového
formátu nebo počítačového programu
V případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového
programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na
zpracovávaných informacích (dále jen „škodlivý kód“), datová zpráva není zpracovávána.
Pokud lze z takové přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto
adresu zaslána informace se zprávou, že doručená zpráva obsahuje škodlivý kód, a proto
není považována za řádně doručenou.
Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu
V případě dodání dokumentu v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak , že
jeho obsah není srozumitelný, avšak je možno určit jeho odesílatele a jeho kontaktní,
případně elektronickou adresu, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu
a stanoví se další postup pro její odstranění. Pokud se ve spolupráci s odesílatelem nepodaří
vadu v analogovém dokumentu odstranit, dokument se nezpracovává.
Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný Městskému úřadu
Tišnov či orgánům města Tišnova. Za dostupný se považuje takový dokument, který je ve
formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, pokud jej lze zobrazit
uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a je-li dodán na technickém
nosiči dat, je užito takového přenosného nosiče, který je přijímán (viz výše). Není-li
doručený dokument dostupný, a lze-li z něho určit odesílatele a jeho kontaktní nebo
elektronickou adresu, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě dodaného dokumentu
a stanoví se další postup pro její odstranění. Pokud se ve spolupráci s odesílatelem nepodaří
vadu v digitálním dokumentu odstranit, dokument se nezpracovává.

