Městský úřad Krásná Lípa

Pravidla elektronické podatelny MěÚ Krásná Lípa

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným
elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB flash disk). Nosič můžete
doručit do podatelny Městského úřadu Krásná Lípa v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči
dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.
Poznámka: nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty
vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).
1. Adresa elektronické podatelny: podatelna@krasnalipa.cz
2. Maximální velikost podání na podatelna@krasnalipa.cz je 5 MB, velikost podání na
technických nosičích dat je omezena velikostí nosiče dat.
3. Oprávněný zaměstnanec, kterému byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci
podatelny určené pro přijímání a zasílání zpráv: Štěpánka Kavová
Kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta s. p., Certifikační autorita PostSignum QCA2
4. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat
uvedené přípony jmen souborů):
 formát *.TXT (prostý text)
 formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
 formát *.rtf (rich text format)
 formát *.doc, .docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 formát *.xls, .xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
 formát *.pdf (soubor softwarového produktu Adobe Acrobat)
5. Adresa umístění elektronické podatelny pro osobní podání
Městský úřad Krásná Lípa
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa
tel. 412 354 820
6. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat
Pondělí
8.00 – 17.00 hodin
Středa
8.00 – 17.00 hodin
Pátek
8.00 – 11.30 hodin
7. Příjem a zpracování elektronických podání
 Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele
obratem automatická zpráva s údaji:
Váš e - mail byl zařazen do informačního systému úřadu.
Předmět: …..,
Zaevidováno dne: …..,,
Provedl: ……,
JID: ……
Potvrzení doručení datové zprávy má formát:
•
•
•
•
•
•

DORUČENKA:
Doručeno 01. 01. 2021 12:26
ID: 858084783 · Typ: Odeslaná datová zpráva
01. 01. 2021 12:25
Datová zpráva byla podána.
01. 01. 2021 12:25

•
•
•

Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové
zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová
zpráva tímto okamžikem doručena.
01. 01. 2021 12:26
Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v
platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další
postup je již stejný jako u běžného podání.
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
podatelna@krasnalipa.cz.
Právní předpis, podle kterého je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické
podobě a náležitosti těchto úkonů zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce. Jedná se o datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci,
adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána uznávaným elektronickým podpisem
oprávněného zaměstnance nebo označena elektronickou značkou orgánu veřejné moci.
Tato pravidla byla schválena usnesením RM č. 47-34/2021 ze dne 22. 3. 2021. a ruší se
tímto pravidla ze dne 15. 12. 2004 schválená radou města č. 49-31/2004. Tato pravidla nabývají
účinnosti dnem jejich schválení v radě města.

V Krásné Lípě dne 22. 3. 2021

Jana Drobečková
1. místostarostka města

