
01 Pojmenování (název) životní situace 

Webové stránky města – vkládání  

02 Základní informace k životní situaci 

Příspěvky, které podle tematických okruhů slouží k informovanosti občanů.  

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 

Osobně, telefonicky nebo emailem kontaktovat pověřeného pracovníka dle bodu 05.   

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Kontaktování p. Ventrubové, MÚ Modřice, dveře č. 4 nebo příspěvek vložit přes podatelnu stránek 

města 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Lenka Ventrubová - 537 001 017, 774 007 710, lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz  

podatelna - 537 001 011, podatelna @mesto-modrice.cz           

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Podklady zpracované v elektronické formě- text v doc nebo pdf, fota v jpg, tabulky v xls.  

Pokud zadavatel nemá možnost připravit podklady v elektr. podobě, dostavit se osobně.     

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře nejsou nutné 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Nezpoplatněno  

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Podklady jsou zpracovávány okamžitě.   

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Tvorba i aktualizace webových stránek je decentralizovaná s rozdělenou zodpovědností za správu 

rubrik dle odbornosti.   

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Příspěvky musí být pravdivé, nesmí být vulgární ani útočné či polemické ani nesmí obsahovat 

politickou agitaci. V případě, že obsahují obrázky, nesmí přesáhnout kapacitu 4MB a musí být uveden 

autor.   

   

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

Příspěvky je možné zadávat přímo přes podatelnu na stránkách města 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

- - - 

15 Jaké jsou související předpisy 

- - - 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Zřizovatelem stránek je město, proto v případě zamítnutí zveřejnění je možné obrátit se na Radu 

města Modřice. 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Zamítnutí zveřejnění příspěvku. 
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18 Další informace 

- - - 

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Zpracovala Lenka Ventrubová 2014-04-16   

Poslední aktualizace 2014-04-16, korektura Bc. Andrea Kovářová dne 2014-06-25 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 

 


