
01 Pojmenování (název) životní situace 

PODATELNA   

02 Základní informace k životní situaci 

Podání podnětu k dalšímu vyjádření.    

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Fyzická osoba starší 18 let 

Fyzická osoba podnikající 

Právnická osoba  

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Doručení podnětu k vyjádření.  

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Osobním odevzdáním písemnosti na podatelně města Modřice nebo emailem na adresu: 

podatelna@mesto-modrice.cz nebo datovou zprávou na: 6YEBZHN 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Lenka Ventrubová, Dagmar Hošková, DiS.  

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

- - - 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Není předepsaný formulář 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Žádné poplatky 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Lhůty určují speciální zákony. Pokud tyto neurčují,  vychází se s termínů zasedání a schůzí 

příslušných orgánů 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

- - - 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

podatelna@mesto-modrice.cz 

datová schránka: 6YEBZHN 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

15 Jaké jsou související předpisy 

Interní předpisy města: 

- Spisový a skartační řád 

- Pracovní a organizační řád města 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

- - - 

18 Další informace 

mailto:podatelna@mesto-modrice.cz
mailto:podatelna@mesto-modrice.cz


Jedná-li se o veřejnou zakázku, která je přímo limitovaná časem ukončení výběrového řízení, je nutné 

dodržet časový interval, který se při podání uvádí.   

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Zpracovala Lenka Ventrubová 2014-05-05, korektura Bc. Andrea Kovářová dne 2014-06-25 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

  

 


