
Město Adamov - Městský úřad v Adamově 
Pod Horkou 2 

679 04 Adamov 

Dodatek č. 1  

k vnitřnímu předpisu č. 4/2009 Pravidla pro hlášení v městském rozhlase 
 ________________________________________________________________________ 

 

Rada města Adamova v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 

4/2009 Pravidla pro hlášení v městském rozhlase. 

 

Článek 1 

1.1. V článku 3 se v odstavci 3.3. věta druhá mění následovně: 

„Úhrada se provede na pokladně Městského úřadu Adamov a to na základě  dokladu o 

vyměření úhrady vystaveného  pracovnicí matriky a evidence obyvatel.“ 

1.2.V článku 4 se v odstavci 4.2. věta první mění následovně: 

„Hlášení probíhá v provozní době Městského úřadu Adamov, přičemž se, pokud možno, 

přihlíží k potřebě vyhlášení dle požadavku žadatele.“ 

 

1.3. V článku 5 se odstavec 5.1 mění následovně: 

„5.1. Požadavky na hlášení v městském rozhlase přijímá pracovnice matriky a evidence 

obyvatel ( dále jen příslušná pracovnice) v běžné provozní době Městského úřadu Adamov.“ 

1.4. V článku  5 se odstavec 5.2 mění následovně: 

      „Požadavky na hlášení vedené v bodě 3.1. lze podat písemně i elektronickou cestou, ve 

výjimečných případech a po dohodě s příslušnou pracovnicí i ústně či telefonicky.“ 

1.5. V článku 5 se odstavec 5.3 mění následovně: 

„Požadavky uvedené v bodě 3.2. je nutné podat osobně na pracovišti matriky a evidence 

obyvatel, aby mohlo dojít před  zveřejněním k řádné úhradě. Požadavek musí být předložen 

písemně, nejlépe na předepsaném formuláři, případně již zpracovaného zvukového záznamu 

na CD. V případě, že požadavek uvedený v bodě 3.2. bude zaslán elektronicky, nebude 

hlášení provedeno, pokud žadatel neuhradí  poplatek vyměřený dle bodu 3.4. Příslušná 

pracovnice mu pouze elektronicky sdělí skutečnost, že je nutno uhradit nejprve poplatek.“ 

 

 Článek 2 

Tento dodatek byl schválen Radou města Adamova dne  13.4.2012 na její  36. schůzi a 

nabývá účinnosti dnem 1.5.2012 

 

 

 

…………………………………              ……………………………. 

 Jiří Němec          Bc.Roman Pilát, MBA 

místostarosta        starosta 


