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Předmět: Dotazy na způsob komunikace s občany

  

  2 4 "05— 2019

 

Vážená paní / Vážený pane

 
Čljžz- 4. |

rat/Míša; __
V Ostravě-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

podobných obcích. 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 vaší městské části spravována nástěnka někde venku, která neplní funkci úřední desky s

informacemi o 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 platně

smlouvy na distribuci.

7. Kolik zaměstnanců úřadu městské části 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.

Údaje pro vyřízení žádosti:

Jméno: Martin Hanek

Damm nozearm'—
Adres

Email :

Preferovaný způsob odpovědi: na email   

Předem děkuji za vyřízení a přeji hezký den

V Ostravě 21. 5. 2019 Martin Hanek

 
2. Bez virů. www.avast.com



Ing. Jindřich Sochůrek

Od: Ing. Jindřich Sochůrek <sochurek@praha—libus.cz>

Odesláno: 29. května 2019 8:44

Kom _
Předmět: 0 poved' na dotazy

Přílohy: 085_15 - Smlouva na roznášku časopisu s Českou poštou s.p..pdf; Dodatek č.1 ke

Smlouuvě o roznášce.pdf; 032_15 Smlouva o dílo dot. Desing studio.pdf; Dodatek_

1_dot.Design_Studio.pdf; 020_19_Dodatek_c_2_dot_Design_Studio.pdf

Vážený pane,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Yaši žádost ze dne 21.5.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím vedenou na UMC Praha-Libuš pod č.. 1515/2019, týkající se změn formy

komunikace radnice s občany. Odpovědi na Vaše otázky:

Je ve vaší městské části spravována nástěnka někde venku, která neplní fimkci úřední desky s informacemi

odění v obci? Odpověď: ano — máme jich několik

(Písnice, Kamýk, u ÚMČ)

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

jakých? Odpověď: ano, facebook, jiné

sociální sítě neprovozujeme, máme mobilní aplikaci

3. Rozesíláte občanům a zájemcům emailový

newsletter?
Odpověď: ano —

rozesíláme pozvánky na důležité akce či upozornění, je asi 600 emailových adres

4. Rozesíláte informační SMS? Pokud ano, kolik stojí

provoz?
Odpověď: ne

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

provoz?
Odpověď: ne

6. Máte tištěný zpravodaj nebo jiné periodikum, který vydává

radnice? Odpověď: ano

6.1. Pokud ano aje jeho výroba zajišťována externě, prosím 0 zaslání platné smlouvy na

výrobu.
Odpověď: ano,

smlouva je v příloze

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

smlouvy na distribuci. Odpověď: ano, smlouva je v příloze

7. Kolik zaměstnanců úřadu městské části má na starosti popsanou

agendu? Odpověď:

žádný

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

informace nachází.
Odpověď: na

webových stránkách praha-libus

Ing. Jindřich Sochůrek

tajemník MČ Praha-Libuš

telefon +420 261 711 380

e-mail ta'emnik@graha-Iibus.cz


