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Odpověď k žádosti o Ian č. 106 ze dne 22.5.2019 - Způsob komunikace s občany
hanaruzkova©kbelymepnetcz

Dobrý den,
v návaznosti na Vaši žádost o informaci ohledně způsobu komunikace s občany sděluji následující:

1)
V naší obci se krom využiti klasické úřední desky (elektronicky i papírově zveřejněné info) využívají informační
vývěsky, kde poskytujeme především praktické informace občanům, také jsou zde vyvěšeny letáky k aktuálním akcím
úřadu a akce podporované úřadem.

2)
C0 se týče sociálních sítí— kbelská radnice pravidelně zveřejňuje především své kulturní či sportovní akce za pomoci
facebooku.

3)
Kbelská radnice nevydává e-mailový newsleter, zato vydává cca každé 2 měsíce časopis Kbelák, v němž je zobrazeno
veškeré aktuální dění v rámci obce, taktéž užitečné informace z odborů a info o činnosti celé radnice, různá
upozornění a užitečné odkazy, foto a děnív místních klubech, ZSMS aj.

4)
Radnice rozesílá individuálně praktické, bezpečnostní a jinak užitečné informace za pomocí SMS INFO služby. Ceník
je přímo úměrný příhlášenému počtu lidí do SMS rozesílací služby (nyní cca 1750,-Kč odeslání všem registrovaným
příjemcům služby).

5)
Místní rozhlas je připraven k využití z hlediska narušení bezpečnosti občanů a ku pomoci řešení krizových situací.

6)
Viz bod č. 3)

6.1)
Výroba je zajišťována zaměstnanci úřadu, redakční radou a vytištění u nejvýhodnější tiskárny (dle aktuálního
poptávkového řízení).
6.2)
Casopis Kbelák roznáší zaměstnanci úřadu.

7)
Zajištění článků do čas. Kbelák — individuálně se zapojují dle aktuální situace všechny odbory úřadu (resp. určení
zaměstnanci), z hlediska úpravy a vhodnosti článků působí redakční rada MC ve složení z 5 členů.

Odkaz na webovou stánku Městské části Praha 19 : www.grahal9.cz, facebook: UMČ Praha 19,

http:/]praha19.cz/documents/kbelak.html
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