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dne 8.4.2019 jsme obdrželi Vaší žádost podle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací, která je u nás vedena pod
čj. CJ 02000/2019/taj, ve kterém požadujete:
1. Je ve vašem městském obvodě spravována nástěnka někde venku, která
neplní funkci úřední desky s informacemi o dění v obci?
Máme 4 vývěsní skříňky, 8 plakátovacích ploch a prostory na Úřadě, kde občany informujeme.
2. Komunikujete s občany na sociální síti? Pokud ano na jakých?
Komunikovali jsme do 31.12.2018 na facebooku, od této doby to provádí privátní stránky.

3. Rozesíláte občanům a zájemcům emailový newsletter?
Ne.
4. Rozesíláte informační SMS? Pokud ano, kolik stojí provoz?
Ano. Od 1.1.2019 rozesíláme SMS registrovaným občanům. Provoz nás stojí cca 500 Kč/měsíčně.

5. Provozujete místní rozhlas? Pokud ano, jak často je rozhlas používán a
kolik stojí jeho provoz?
Ano, hlásíme dle potřeby.
6. Máte tištěný zpravodaj nebo jiné periodikum, který vydává radnice?
Ano, vydáváme dvouměsíčník Hrabovské listy.
6.1. Pokud ano a je jeho výroba zajišťována externě, prosím o zaslání
platné smlouvy na výrobu.

Hrabovské listy tvoří místní občané, tiskne tiskárna dle zadání o veřejné zakázce.

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

Hrabovské listy jsou pro občany Hrabové zdarma, doručovány jsou občanům místní občankou na DPP
(dohodu o provedení práce).

7. Kolik zaměstnanců ÚMOb má na starosti popsanou agendu?
Z úřadu má v náplní práce ] pracovnice mj. hlášení městského rozhlasu, četa pracovníků VPP pak
vylepování pozvánek na vývěsky dle potřeby. Ostatní je zajišťováno mimo úřad (viz výše).
Ostatní informace naleznete na oňciálních webových stránkách MOb Hrabová: www.ostrava—
hrabovacz.
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