Služby Czech POINT můžete využít na Obecním úřadu v Podbřezí v úřední hodiny:
Pondělí 13 – 18 hod., středa 13 – 17 hod, úterý, čtvrtek 7.30 – 12 hod.
Za rok 2010 máme 40 výstupů, do listopadu 2011 již 59 výstupů. Z toho je patrné, že
zájem u nás je, což je pro nás dobrá vizitka využití tohoto systému.

Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Program: Integrovaný operační program
Název projektu: Typový projekt – Czech POINT – Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu: CZ 1.06./2.1.00/02.01754 pro OBEC PODBŘEZÍ
Dotace ve výši

62 917,00 Kč - 85 %

Celkové způsobilé výdaje ve výši

74 020,38 Kč

Podíl obce

11 103,38 Kč - 15 %

Dotace byla použita na vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízením kontaktního místa veřejné správy – místního
pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu v Podbřezí. Jedná se o pořízení
technického a technologického vybavení místního pracoviště – nákup HW a SW.
Czech POINT a datová schránka
Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě výběru datové schránky můžete také
udělat výpis z: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského
rejstříku, rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona apod.
Na kontaktních místech Czech POINT můžete také zažádat o nové přihlašovací
údaje do datové schránky, které Vám budou vystaveny na počkání.
Seznam Czech POINTů naleznete v seznamu na stránkách www.czechpoint.cz nebo
na místech označených logem.
Datové schránky
Datové schránky jsou počínaje 1. 7. 2009 povinné pro veškeré právnické subjekty,
tedy organizace veřejné správy, firmy a podnikatele. Ostatní veřejnost si je může
zřídit v případě zájmu budou sloužit k realizování podání vůči veřejné správě a
doručování zpráv veřejné správy. Zavádí je zákon o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb. Zvyšují efektivitu veřejné správy –
dochází k odbourání papírové korespondence a zrychlení jednotlivých řízení (v
důsledku institut vyzvednuté zásilky – tj. každá doručená zásilka je po lhůtě
…považována za vyzvednutou). S ohledem na efektivitu uvedené komunikace a
snížení papírové administrativy řeší uvedený zákon i konverzi dokumentů mezi
papírovou a elektronickou podobou. Obě verze jsou tedy napříště rovnocenné. Více
informací k datovým schránkám jsou zveřejněny na webových stránkách
http://www.datoveschranky.info/

