
Informace o provozu 

podatelny a o podmínkách 

přijímání dokumentů 
 
 

Název úřadu: Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

(ÚPDI) 

Sídlo ÚPDI:   Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1 

IČO:   05553521 

Telefon:    +420 277 001 264; +420 778 880 625 

 

 

Úřední hodiny a provoz podatelny v souvislosti s vyhlášením nouzového 

stavu: 

Úřední hodiny: 

Pondělí a středa: 9:00 - 14:00 

Provoz podatelny: 

Pondělí - pátek: 9:00 - 14:00 

 

 

Úřední hodiny pro osobní návštěvy v sídle ÚPDI:   

  

pondělí  9 – 14 

úterý  9 – 14 

středa  9 – 14 

čtvrtek  9 – 14 

pátek   9 – 12 



 

Podatelna ÚPDI na adrese sídla ÚPDI přijímá oznámení a podání doručená 

poštou nebo osobně a to v písemné podobě nebo na elektronickém nosiči. 

Úřední hodiny podatelny:   

 

pondělí  9 – 16 

úterý  9 – 16 

středa  9 – 16 

čtvrtek  9 – 16 

pátek   9 – 14 

 

Elektronická podatelna 

 

zpracovává oznámení došlá do datové schránky   yhygbyn 

nebo na elektronickou adresu ÚPDI     podatelna@updi.cz 

 

 

Podmínky pro přijetí podání 

 

 Data na nosičích a elektronická podání se škodlivým kódem (virem, spyware 

apod.) nebudou dále zpracovávána. Podávající bude o této skutečnosti 

písemně vyrozuměn. 

 Datové soubory jsou přijímány na CD, DVD a na USB flash disku/paměti  

(naformátovaných tak, aby byly čitelné pod operačním systémem Windows). 

 Elektronické nosiče se nevracejí a stávají se částí spisové dokumentace. 

 Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve 

spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento 

dokument dále zpracováván. 

 Datové soubory jsou přijímány ve formátech: txt, html, doc, rtf, pdf, xls, jpeg, 

tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg. Bez ohledu na použitý datový formát musí 

být splněny případné další náležitosti požadované právními předpisy. 

 Maximální velikost přijaté e-mailové zprávy elektronickou podatelnou může 

být z technických důvodů 19 MB. Datové soubory větší velikosti je nutné 

zaslat na datovém nosiči, případně je doručit osobně. 

 Po vyzvednutí oznámení z e-mailové schránky ÚPDI potvrdí odesílateli, že 

dokument byl doručen. 

 Je-li oznámení opatřeno certifikovaným elektronickým podpisem, ověřuje se 

platnost tohoto podpisu. 

 O případné neplatnosti podpisu je odesílatel vyrozuměn. 

mailto:podatelna@updi.cz


 Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí 

podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva 

v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude 

podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená 

lhůta. 

 Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem 

(např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který ÚPDI nepřijímá, nebo 

počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním 

systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není 

podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti 

vyrozuměn. 

 Veškerá tato komunikace je směrována na elektronickou adresu, z níž  je 

podání odesláno. 


