
 

 

oa: _
Odesláno: 12. dubna 2019 19:05

Komu:

Předmět: RE: Dotazy na způsob komunikace s občany, č.j. LHOT/0210/19 - Poskytnutí

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi dne 8. dubna 2019 pod č. j. LHOT/O210/19, Vám poskytujeme

V souladu s ustanovením § 4a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozděj ších předpisů, požadované informace týkající se způsobu komunikace s občany:

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

informacemi o dění v obci? Ano.

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

3. Rozesíláte občanům a zájemcům emailový newsletter? Ne.

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

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

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

6.1. Pokud ano a je jeho výroba zajišťována externě, prosím 0 zaslání platné smlouvy na výrobu. -

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

smlouvy na distribuci. —

7. Kolik zaměstnanců ÚMOb má na starosti popsanou agendu? Popsanou agendu má na starosti jeden

zaměstnanec.

S pozdravem

Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Lhotka

U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka

T

„-F

EF
Wwww. o a.osrava.cz

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně

zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím 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 e—mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího

odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není—Ii v textu e—mailové zprávy výslovně
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uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání,

zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných

orgánů statutárního města Ostravy—městského obvodu Lhotka. Možnost uzavření smlouvy,

aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného

písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e—mailová

zpráva, v žádném případě nezakládajíjejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle

ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

From:

Sent: Friday, April 05, 2019 7:55 PM

To: postaHrabova; Epod Krpole; Epod Lhotka; posta@marianskehory.cz; epodmartin; info@micha|kovice.cz; Posta

MOaP; epnovabela; Epod NovaVes; posta@ovajih.cz; Epod Petrkovice; Posta Plesna; Epod Polanka;

posta@moporuba.cz; eppustk; Epod Proskovice; epodradbar; Epod Trebovice; Epod Svinov; posta@s|ezska.cz; Epod

Starabela; Epod Hostalkovice

Subject: Dotazy na způsob komunikace s občany

Vážená paní / Vážený pane

V Vítkovicích, kde bydlím, probihají 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 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 probihá 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:

Jméno:

Datum narození

Adresa=—

Email*
Preferovany zpuso o pově 1: na email

Předem děkuji za vyřízení a přeji hezký den

V Ostravě 5. 4. 2019—

  

  


