
   
Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

číslo účtu:  107-8789080277/0100 
IČ:  65082231 

 

PODATELNA 
  

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která  je současně adresou pro 

doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích 

dat: 

Dům dětí a mládeže Rumburk, p.o. 
U stadionu 1133 

408 01  Rumburk 

 

Tel.: 412 332 436 

 

           www.ddmrumburk.cz 
 

b) úřední hodiny podatelny: 

pondělí          8 – 15 

úterý             8 – 15 

středa            8 – 15 
čtvrtek          8 – 15 

pátek             8 – 12 

 

c) elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty: 

ucetni@ddmrumburk.cz    Jitka Schodová 

 
 

d) identifikátor datové schránky: 

isht9j6 

 

e) další možnosti elektronické komunikace: 
reditel@ddmrumburk.cz    Bc. Helena Švábová 

estetika@ddmrumburk.cz              Martina Kolárová 

technika@ddmrumburk.cz              Dana Steránková 

telovychova@ddmrumburk.cz   Roman Häusler 

turistika@ddmrumburk.cz              Mgr. Jan Richter 

 
f) Formáty, které jsou příjímány do datové schránky: 

Kompatibilita souborů akceptovaných podatelnou pro příjem písemností v elektronické 

formě do datové schránky. 

Písemnosti mohou být zasílány ve formátu Microsoft Word *.doc, ve formátu Microsoft Excel 

*.xls ,ve formátu *.html, ve formátu Rich Text Format *.rtf, prostý text *.txt, ve formátu 
Adobe Acrobat *.pdf vše v kódové stránce 1250 (MS Windows), grafické formáty 

podatelna akceptuje ve formátech *.jpg (jpeg) a *.gif. 

Podatelna pro příjem písemností v elektronické formě. 

Písemnosti mohou být zasílány ve formátu Microsoft Word *.doc verze 95 a vyšší, ve formátu 
Microsoft Excel *.xls verze 95 a vyšší, ve formátu *.html, ve formátu Rich Text Format 

*.rtf, prostý text *.txt, ve formátu Adobe Acrobat *.pdf vše v kódové stránce 1250 (MS 

Windows). Grafické formáty podatelna akceptuje ve formátech *.jpg (jpeg) a *.gif. 

 

Písemností v elektronické formě lze zaslat e-mailem na elektronickou adresu podatelny  

nebo přinést osobně na médiích CD, DVD nebo falshdisk. 

g) neúplné a nečitelné dokumenty v analogové podobě: 

pokud je možnost určit odesílatele a kontaktní osobu tohoto dokumentu, bude vyrozuměn 

odesílatel a stanoví se další postup pro odstranění vad, pokud nebude podatelna schopná 
určit odesílatele, dokument nebude dále zpracováván 

 

h) neúplné, nečitelné, zavirované  dokumenty v digitální  podobě: 

postupuje se podle odstavce g).Rumburské noviny 
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