ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KNÍNIČKY, NOVÁ 11, 635 00 BRNO

INZERCE
Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1.

Kód

331

2.

Pojmenování (název) životní situace

Inzerce v periodiku městské části

3.

Základní informace k životní situaci

Kníničský zpravodaj vydává Statutární město Brno, Městská část
Brno-Kníničky, pod registrací MK ČR E 17699. Kníničský zpravodaj
vychází čtvrtletně v nákladu 400 kusů. Distribuováno zdarma do všech
poštovních stránek v městské části. Redakční rada: Bc. Martin Žák,
Mgr. Danuše Dundáčková, Ing. Zina Lišková, Ing. Irena Bubeníková.

4.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat
Žadatel o uveřejnění inzerátu – inzerent.
žádost apod.)

5.

Žadatel o uveřejnění inzerátu kontaktuje úřad městské části s žádostí o
uveřejnění inzerátu nejpozději v den uzávěrky dalšího čísla. Datum
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení
uzávěrky je uvedeno na poslední straně předchozího čísla v tiráži.
životní situace
Zpravodaj je následně distribuován nejpozději do 21 dnů od data
uzávěrky.

6.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení Osobním podáním objednávky na úřadě nebo elektronicky na
této životní situace
financni@brno-kninicky.cz, popř. na zpravodaj@brno-kninicky.cz

7.

Na které instituci životní situaci řešit

8.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní Bc. Denisa Kocmánková, finanční úsek ÚMČ Brno-Kníničky
situaci řešit
tel.: 546 210 216

9.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

10.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou
k dispozici

Úřad městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno.

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Inzerci lze uhradit osobně v hotovosti nebo poslat na účet městském
části: č. ú. 19-17721621/0100:
 celostránkový inzerát A4
 1 000 Kč bez DPH
 inzerát na ½ strany A5
 500 Kč bez DPH
 inzerát na ¼ strany A6
 250 Kč bez DPH
 řádková inzerce max. 200 znaků
 100 Kč bez DPH
Variabilní symbol platby přiřadí Úřad městské části Brno-Kníničky.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Inzeráty budou zařazeny do nejbližšího vydání zpravodaje.

13.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení
životní situace

14.

Jaké další činnosti jsou po žadateli
požadovány

15. Elektronická služba, kterou lze využít

financni@brno-kninicky.cz

16.

Podle kterého právního předpisu se
postupuje

17. Jaké jsou související předpisy
18.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se
uplatňují

19.

Jaké sankce mohou být uplatněny
v případě nedodržení povinností

Sazby inzerce byly schváleny ZMČ Brno-Kníničky VI/31, které se
konalo dne 24. 6. 2013.

20. Nejčastější dotazy
21. Další informace

Bc. Denisa Kocmánková

Informace o popisovaném postupu
22. (o řešení životní situace) je možné získat Email: financni@brno-kninicky.cz
také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
23.

Související životní situace a návody, jak
je řešit

24. Za správnost popisu odpovídá

Finanční úsek ÚMČ Brno-Kníničky

25. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Kocmánková

26. Popis je zpracován podle právního stavu

1.1.2020

27. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2020

28. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

29.

Případná upřesnění a poznámky k řešení
životní situace

