
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI  

Obecní úřad Útěchovice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o 
přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí 
Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových 
stránek a mobilních aplikací. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.utechovice.cz. 

 
  
Stav souladuii    

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. 

 
  

Formáty použité pro zveřejnění informací obce. 

Na těchto stránkách jsou informace v dokumentech formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. 

Z důvodů, že obsahují formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, 

doporučujeme jejich stažení (např. jednotlivé dokumenty Úřední desky).  

K prohlížení těchto dokumentů je nutné mít v mobilním zařízení nainstalován software umožňující jejich 

čtení. Tato možnost je již základem některých prohlížečů/browserů. 

Pro přístup k základním informacím jsou některé texty doplněny o možnost jejich hlasitého čtení přímo ze 

stránek. Zde jsou použity soubory formátu mp3 - jako široce dostupného formátu pro reprodukci zvuku. 

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti  

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30.10.2019. 256/106  

Zpracování tohoto prohlášení vychází z Metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu. 

 
Zpětná vazba a kontaktní údaje  

Případné dotazy, připomínky, náměty na zlepšení a informace o přístupnosti obsahu webových 
stránek adresujte na: 
 
Obecní úřad Útěchovice 25,  395 01 Pacov,  
obec.utechovice@seznam.cz , 
místostarosta Jan Ipri - 602 133 568, 
 
nebo na webmastera: 
Ing. Petr Urbánek, 
cz161410@seznam.cz 
776089379. 



 Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte: 
 

Ministerstvo vnitra 
odbor eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 

140 21 Praha 4 

pristupnost@mvcr.cz 

Souhlas s ukládáním cookies 

Většina prohlížečů cookies automaticky ukládá. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním 
souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. 

 

 
Vytvořeno / změněno: 30.10.2019 / 1.11.2019 


