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vAŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

UMC P_SUCH 01377/2019 Z. Krumpholcová/ 222 361 419 27. 5. 2019

Věc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci

způsobu komunikace s občany

Vážený pane_

městská část Praha—Suchdol obdržela dne 21. 5. 2019 Vaší žádost podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

v níž žádáte o následující informace:

1) Je ve vaší městské části spravována nástěnka někde venku. která neplní funkci

úřední deskv s informacemi o dění v obci?

Ano. MČ Praha-Suchdol spravuje 10 dřevěných venkovních nástěnek, kde

zveřejňujeme plakátky a pozvánky na společenské, sportovní a kulturní akce

pořádané v naší mo". Tyto nástěnky jsou určené i pro soukromý výlep občanů (často

nabídka služeb, zboží, nebo hledání ztracených zvířátek).

Dále mč využívá pro plakáty i plochu u svých 4 autobusových zastávek a máme 4

zamykací vitríny na frekventovaných místech — ZS, knihovna, náměstí. Zde

zveřejňujeme informace o aktuálním dění v mé. Není určeno pro soukromou inzerci.

2) Komunikuiete s občanv na sociální síti? Pokud ano na iakých?

MČ Praha-Suchdol má veřejné webové stránky a facebook.

www.praha-suchdolcz, www. facebook. com/praha.suchdo/

3) Rozesíláte občanům a záíemcům e-mailový newsletter?

MČ Praha-Suchdol nevydává e—mai/ový newsletter.

4) Rozesíláte informační SMS? Pokud ano. kolik stoií provoz?

MČ Praha—Suchdol využívá informační systém Mobisys (Mobi/ní městský informační

systém), kde si občané do chytrého telefonu mohou nainstalovat aplikaci MOJE

OBEC. Poté dostávají zprávy o aktuálním dění v mo", pozvánky na akce, informace o

uzavírkách apod. MČ využívá jen část této služby, která je provázána s výše

uvedenou nainstalovanou aplikací Moje Obec, rozesílání zpráv v aplikaci je pak

zdarma.



5) Provozuiete mistni rozhlas? Pokud ano, iak často ie rozhlas používán a kolik stoií

ieho provoz?

MČ Praha-Suchdol neprovozuje místní rozhlas.

6) Máte tištěný zpravodai nebo iině periodikum. který vvdává radnice?

Ano. MČ Praha-Suchdol vydává obecní zpravodaj SUCHDOLSKÉ MISTY, který

vychází cca 4x do roka. Dále vydává měsíční periodikum SUCHDOLSKA MOZAIKA

—- A5 oboustranná brožura s aktuálními akcemi v daném měsíci. Obě periodika jsou

poskytována občanům zdarma a doručována do všech domácností v mč.

6.1. Pokud ano a ie ieho výroba zaiišťována externě, prosím o zaslání platné

smlouvy na výrobu. Tisk probíhá na základě objednávek. Zpracování Suchdolské

Mozaiky si zajišťujeme sami. Zpracování Suchdolských listů zajišťuje redaktor na

základě smlouvy.

6.2 Pokud ie zpravodai doručován obyvatelům domů. a distribuce probíhá externě,

žádám o zaslání platně smlouvv na distribuci. Distribuci zpravodaje i měsíčníku

zajišťujeme vlastním pracovníkem.

7) Kolik zaměstnanců úřadu městské části má na starosti popsanou aqendu?

Dva zaměstnanci. Redakční radu tvoří celé zastupitelstvo — 15 členů.
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