
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 vjiných 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

neplnífunkci 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 stojíjeho provoz?

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

6.1. Pokud ano a je jeho výroba zajišťována externě, prosím o zaslání

platně 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.

Údaje pro vyřízení žádosti:

 

Preferovaný způsob odpovědi: na email



Předem děkují za vyřízení a přeji hezký den

V Ostravě 5. 4. 2019—



Hojecký Martin Mgr.

Od: Gódelová Gabriela Mgr.

Odesláno: 6. června 2019 15:09

Komu: Hojecký Martin Mgr.

Předmět: FW: Odpověď na žádost o informace - komunikace radnice

Podepsáno: gabrielagodelova©ovajih.cz

Zdravim a s poděkovaním za součinnost přeposilam k intormaci.

Mgr. Gabriela Godelová

tiskova mluvčí

vedoucí odboru vztahů s veřejností

Městský obvod Ostrava-Jih

odbor vztahu s veřejností

Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava—Hrabůvka

T +420 599 430 490605113 521

E gabrielagodelovafďovajihc;

W www.ovaihíož

From: Godelova' Gabriela Mgr.

Sent: Thursday, June 6, 2019 3:03 PM

To=—
Subject: Odpověď na žádost o informace — komunikace radnice

Dobrý den pane-

dovoluji si touto cestou reagovat na Vaše dotazy s tím, že se v prvé řadě velice omlouvám za zpožděné zaslání

odpovědi. S ohledem na personální změny na odboru, spojené s odchodem pracovnice, bohužel došlo

k nestandardní situaci v rámci nastavení a přesměrování pošty. Celá situace mne osobně velice mrzi, jelikož právě

bezodkladnou komunikaci s občany považujeme za základ dobré komunikace radnice. V tuto chvíli jsem již učinila

opatření tak, aby se obdobná situace neopakovala.

Co se týká Vašich dotazů, přikládám odpovědi za městský obvod Ostravu—Jih níže:

1. Je ve vašem městském obvodě spravována nástěnka někde venku, která

neplní funkci úřední desky s informacemi o dění v obci?

Obecní nástěnky neprovozujeme, nicméně využíváme k vyvěšení informaci, např. o akcích, které Jih pořádá,

k tomuto účelu určené plochy na obecních nemovitostech, příp. v rámci příspěvkových organizací obvodu a

spřátelených organizací (konkrétně: Sportovní hala Dubina; Kulturní zařízení Ostrava-Jih — kino Luna, KD K-TRIO,

Komorní klub; DK AKORD, Bělský les). Současně využíváme bezplatný výlep do formátu A1 na plochách společnosti

RENGL, kterýje součástí smlouvy o nájmu ploch ze dne 11.11.2014.

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

Ano, komunikujeme prostřednictvím htt s: www.facebookscom molmvajih s tim, že v informaci upozorňujeme,

že sociální sítě nenahrazují oficiální komunikaci s městským obvodem Ostrava—Jih anijeho úřadem. I nadále platí, že

pokud má občan potřebu na cokoliv upozornit nebo má zájem o některé konkrétní informace, je třeba využít

oficiálního způsobu včetně datových schránek, mailové korespondence s kompetentnim pracovníkem nebo

podatelnou.



vedoucí odboru vztahu s veřejností

Městský obvod Ostrava-Jih

odbor vztahu s veřejností

Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka

T +420 599 430 490. 605 113 521

E gabrielagodelovaí'ďovagjihcz

W WWW-ovejh LZ

 

Tato zprava může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste,

nebo se domníváte, že jim nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně

přiložených příloh z Vašeho počítače Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat,

kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh.

Tato zpráva není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky, není—li v ní uvedeno jinak. Je—li tato zpráva

součástí procesu vyjednávaní smlouvy, bere adresát zprávy na vědomí, že z ní nelze vyvozovat povinnost uzavřít

smlouvu, a že nemůže založit jeho důvodné očekávání na uzavření smlouvy. Ukončení vyjednávání o smlouvě ze

strany statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava—Jih v jakékoli fázi vyjednávání, a to i bez vážného

důvodu, nemůže být považováno za protiprávní či umožňující vznik jakychkoliv závazků městského obvodu nebo

nároku vůči němu. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celýjejí obsah formou všemi

stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová

zpráva, v žádném případě nezakládají adresátovi žádné nároky vůči městskému obvodu, a to ani nárok na náhradu

škody podleš 1729 zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


