01

Pojmenování (název) životní situace

Zpravodaj – podání příspěvku do měsíčníku vydávaného městem
02
Základní informace k životní situaci
Veškeré dotazy vztahující k vydávání nebo publikování v periodiku Zpravodaj
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
Dostavení se k pověřenému pracovníkovi 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
Jaké doklady je nutné mít s sebou

07

Podklady zpracované v elektronické formě- text v doc nebo pdf, fota v jpg, tabulky v xls.
08
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou nutné
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

09

Podle velikosti inzerce: celá strana A5- 1000 Kč, polovina str. A5- 500 Kč, čtvrtina str. A5- 250 Kč,
osmina str. A5- 125 Kč č. Pravdivé, nekomerční a nepolitické příspěvky se publikují zdarma.

Platbu je možno provést převodem nebo v hotovosti na pokladně MÚ Modřice.
10
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Příspěvky zadané do posledního pracovního dne v měsíci vychází v druhé polovině měsíce
následujícího.
11
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Při zamítnutí příspěvku Redakční radou je možno podat odvolání k Radě města Modřice.
12
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Při zadávání doplnit informace týkající se velikosti inzerce, způsobu úhrady a veškerých fakturačních
údajů, potřebných k vystavení daňového dokladu.
Příspěvky doplněné o fotografie je nutno vkládat přes fotogalerii.
13
Elektronická služba, kterou lze využít
Příspěvky je možné zadávat přímo přes podatelnu na stránkách města
Podle kterého právního předpisu se postupuje

14
---

Jaké jsou související předpisy

15
---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

16
---

17
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Zamítnutí zveřejnění příspěvku.

18
---

Další informace

19
Popis byl naposledy aktualizován
Zpracovala Lenka Ventrubová 2014-04-16
korektura Bc. Andrea Kovářová dne 2014-06-26
20
---

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

