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Ze dne:  
Číslo jednací: MDC/3783/2022 
Spisová zn.: MDC/3783/2022 
Počet listů: 2 
Počet příloh: 0 
  
Vyřizuje: Bc. Lenka Krčmářová 
Telefon: 412593295 
E-mail: lenka.krcmarova@mmdecin.cz 
  
Děčín: 10.1.2022 
  
  

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 
 
Kontaktní poštovní adresa: 
Magistrát města Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín IV 
 
Úřední hodiny podatelny v budovách A1 a B1: 
Pondělí   7:30 – 17 hod. 
Úterý      7:30 – 14:30 hod. 
Středa    7:30 – 17 hod. 
Čtvrtek   7:30 – 14:30 hod.  
Pátek     7:30 – 14:30 hod. 
 

Informace o úředních hodinách jednotlivých agend najedete na www.mmdecin.cz pod 
záložkou Naše úřední hodiny. 

 
Informace o příjmu podání v elektronické podobě: 
Podatelna Magistrátu města Děčín přijímá podání v digitální podobě 

 prostřednictvím datových schránek: ID x9hbpfn a nj6wxpq o velikost datové zprávy 

včetně příloh max. 20 MB, o přijetí datové zprávy budete informováni automaticky 

generovanou doručenkou, 

 doručením e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelna@mmdecin.cz, o přijetí 

podání budete informováni na e-mailovou adresu potvrzující zprávou, 

 na přenosném technickém nosiči dat na podatelně magistrátu. 

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky: 
1) pdf (Portable Document Format) 
2) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 
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3) xml (Extensible Markup Language Document)1 
4) fo/zfo (602XML Filler dokument) 
5) html/htm (Hypertext Markup Language Document) 
6) odt (Open Document Text) 
7) ods (Open Document Spreadsheet) 
8) odp (Open Document Presentation) 
9) txt/csv (prostý text) 

10) rtf (Rich Text Format) 
11) doc/docx (MS Word Document) 
12) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet) 
13) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation) 
14) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) 
15) png (Portable Network Graphics) 
16) tif/tiff (Tagged Image File Format) 
17) gif (Graphics Interchange Format) 
18) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2) 
19) wav (Waveform Audio Format) 
20) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3) 
21) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší 
22) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro 

elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI) 
23) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší 
24) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile) 
25) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8 
26) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document) 

 
Seznam přípustných formátů datové zprávy dodávané do datové schránky je v souladu 
s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování 
informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů. 

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu nebo nečitelnosti dokumentů: 

Dokument v analogové nebo digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej 
nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a lze z nich určit odesílatele a jeho 
kontaktní údaje, je tento vyzván k odstranění vad. Pokud z dokumentu nelze určit, kdo 
poškozený dokument odeslal, podatelna jej dále nezpracovává. 

 
 
 
Ing. Petr Hodboď 
vedoucí odboru 

 

provozního a organizačního  
 
 

otisk úředního razítka 
podepsáno elektronicky 

 
,    

                                                
1 Pokud odpovídají veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy. 
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