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posta©starabe|a.ostrava.cz; posta©hosta|kovice.ostrava.cz

Předmět: Dotazy na způsob komunikace s občany

Vážená paní / Vážený pane

V Vítkovicích, kde bydlím, probíhají změny formy komunikace radnice s občany o záležitostech, které se

dějí v obvodě. Některé tyto změny mě překvapily, a proto si chci ověřit jak to funguje v jiných obvodech. V

této souvislosti se Vás v rámci zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím chci zdvořile

zeptat na několik otázek.

1. Je ve vašem městském obvodě spravována nástěnka někde venku, která neplní funkci úřední desky s

informacemi 0 dění v obci?

2. Komunikujete s občany na sociální síti? Pokud ano na jakých?

3. Rozesíláte občanům a zájemcům emailový newsletter?

4. Rozesíláte informační SMS? Pokud ano. kolik stojí provoz?

5. Provozujete místní rozhlas? Pokud ano, jak často je rozhlas používán a kolik stojí jeho provoz?

6. Máte tištěný zpravodaj nebo jiné periodikum, který vydává radnice?

6.1. Pokud ano a je jeho výroba zajišťována externě, prosím o zaslání platné smlouvy na výrobu.

6.2. Pokud je zpravodaj doručován obyvatelům domů, a distribuce probíhá externě, žádám o zaslání platné

smlouvy na distribuci.

7. Kolik zaměstnanců ÚMOb má na starosti popsanou agendu?

U již zveřejněných informací prosím o zaslání odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Informace v nejvyšší možné míře požaduji v otevřených formátech a ve strojově čitelných formátech.

Požadované informace si přeji zaslat elektronicky prostřednictvím elektronické pošty.

Udaje pro vyřízení žádosti:   
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Předem děkuji za vyřízení a přeji hezký den

   
 

V Ostravě 5. 4. 2019 Martin Hanek
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ZE DNE:

SPIS ZN.:

Č.J.: 00887 /2019/2/Klo

VYŘIZUJE: Ing. Zdeňka Kloužková

TEL.: 599 425 101

FAX:

E-MAIL: zklouzkova@polanka.ostrava.cz

DATUM: 15.4.2019    
Poskytnuti informace dle zákona č. 106I1999 Sb.,

Na základě Vaší žádosti, Vám sdělujeme:

Ad 1) V městském obvodě Polanka nad Odrou zveřejňujeme např. informaci o konání zastupitelstva,

pozvánky na kulturní akce i na nástěnkách, které neplní funkci úřední desky.

Ad2) S občany nekomunikujeme přes sociální sítě (Facebook),

Ad 3) Emailový newsteller občanům není zasílán. Aktuální informace jsou zveřejňovány na webových

stránkách městského obvodu.

Ad 4) Občanům, kteří mají staženou aplikaci s názvem Obec Polanka nad Odrou (informace viz. web a

příloha k tomuto budu) jsou zasílány aktuální informace o dění jak v městském obvodu, tak jiné aktuality.

Lze zjistit na webových stránkách městského obvodu Polanky nad Odrou (https://po|anka.ostrava.chcs)

pod záložkou „AKTUÁLNĚ."

Mobilní aplikace, kterou platí městský obvod má název PEPI aplikace. Roční poplatek za mobilní

aplikaci PEPI činil 14 374,80 Kč.

Ad 5) Místní rozhlas je městským obvodem provozován. Je využíván cca 2 x týdně (dle požadavku na

hlášeni —— např. konání sportovních a kulturních akcí, pozvání na jednání zastupitelstva městského

obvodu, přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad aj.). Náklady na provoz rozhlasu v roce 2018

činily 28 698, 12 Kč.

Ad 6) Ano, máme tištěný zpravodaj s názvem „Polanský zpravodaj“. Výtisky lze rovněž nalézt na

webových stránkách městského obvodu Polanka nad Odrou (httgs://golanka.ostrava.cz/cs) v záložce

„O Polance — Polanský zpravodaj — rozděleni dle jednotlivých let"(viz. příloha k tomuto bodu).

Ad 6.1) Výroba je zajišťována externě a to společnosti šmíragroup a.s. (smlouva přílohou).

Ad 6.2) Zpravodaj je doručován obyvatelům domů v městském obvodě na základě smlouvy o roznášce

informačních/propagačních materiálů. (smlouva přílohou).

Ad 7) Zveřejňování informací na webových stránkách a aplikaci prioritně zajišt'uje 1 zaměstnankyně.
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