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Vážená paní / Vážený pane
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 městech. 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 vaším městem spravována nástěnka někde venku, která neplní funkci úřední desky?
2. Komunikuje vaše město na sociální síti? Pokud ano na jakých?
3. Rozesílá vaše město občanům a zájemcům emailový newsletter?
4. Rozesílá vaše město informační SMS?
5. Je ve městě provozován místní rozhlas? Pokud ano, jak často je rozhlas používán a kolik stojí jeho provoz?
6. Vydává magistrát tištěný zpravodaj nebo jiné podobné periodikum?
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 radnice 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.
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Vážený pane
zasíláme Vám odpovědi na Vaše dotazy dle zákona 106/1999 Sb.
1.
Město Děčín nespravuje žádnou nástěnku s informacemi.
2.
Ano, město Děčín využívá ke komunikaci sociální sítě, konkrétně Facebook, Youtoube, Twitter a Instagram.
3.
E-mailový newsletter v současné době město nerozesílá.
4.
Službu informačních SMS zpráv v současné době také nevyužíváme.
5.
Místní rozhlas město Děčín neprovozuje.
6.
Ano, město Děčín vydává periodikum Město Děčín &#8211; zpravodaj.
6.1.
Smlouva o dílo je přílohou e-mailu. Předmětem smlouvy je výroba tiskoviny, včetně roznosu do domácností
v Děčíně.
6.2.
Distribuce zpravodaje je zajišťována v rámci platné smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
7.
Uvedenou agendu mají na starosti dva zaměstnanci.
S pozdravem
Mgr. Romana Silvarová
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
+420 412 593 107
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