Prohlášení o přístupnosti
Tvůrce těchto webových stránek (Tomáš Křivánek) prohlašuje, že byly
vytvořeny s ohledem na dostupné metodiky zabývající se přístupností na
webu (Best practices -Pravidla pro tvorbu přístupného webu - tato metodika
vhodně kombinuje ostatní známé celky pravidel jako jsou Blind friendly web,
WCAG 2.0).
Uživatelům tedy nejsou záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly
prohlížení stránek znesnadnit či případně zcela znemožnit.
Pokud i přesto narazíte na jakoukoliv překážku, kontaktujte nás a my se ji
pokusíme odstranit.
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C
HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3). Web je plně
responzivní a v kombinaci se zmíněnými normami výše by mělo být zajištěno
správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a
na většině zobrazovacích zařízení (tablet, mobily).
Pro vypnutí stylů nebo změnu velikosti písma použijte prosím standardní
nástroje, které nabízí Váš prohlížeč.
Web ke svému běhu využívá Open Source CMS systém Wordpress, který je
oficiálně dostupný na této adrese https://wordpress.org/

Dokumenty a formuláře ke stažení
Dokumenty a formuláře ke stažení jsou k dispozici ve formátech PDF, DOC a
XLS. Pro zobrazení dokumentů v obecném formátu PDF doporučujeme
rozšířit internetový prohlížeč o aplikaci Adobe Reader, která je zdarma ke
stažení na stránkách společnosti Adobe.

Nicméně většina moderních prohlížečů již nativně podporuje možnost
zobrazení PDF souborů i bez tohoto rozšíření.
Pro zobrazení a úpravu dokumentů DOC a XLS jsou nutné aplikace balíčku
Microsoft Office, nebo OpenOffice.org. Balíček kancelářských aplikací
OpenOffice.org je zdarma ke
stažení na stránkách www.openoffice.cz.
Některé soubory mohou být upraveny kompresním programem do formátu
ZIP. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor "rozbalit". V
prostředí internetu je k dispozici mnoho programů dostupných zdarma, které
lze k tomuto účelu využít. S největší pravděpodobností ale již budete mít na
svém počítači podobný program nainstalovaný.

Výjimky z pravidel o přístupnosti webu
Pro některá oznámení uveřejněná na elektronické úřední desce Obecního
úřadu Hradištko není k dispozici elektronická textová verze, jsou tedy k
dispozici pouze v obrazovém formátu (JPEG, GIF, případně png).

Technická správa
Pokud na stránkách obecního úřadu Hradištko narazíte na technický
problém, nebo některá část podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti
(mimo výjimek uvedených výše), kontaktujte prosím technického správce
webu na e-mailové adrese: tomas@krivanek.eu

