
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 10.4.2019 
 
 
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 nebo městskými obvody spravována nástěnka s informacemi o dění ve 
městě, která neplní funkci úřední desky? Ne 

2. Komunikuje vaše město nebo městské obvody na sociální síti? Pokud ano na jakých? 
Ano, facebook, twitter 
3. Rozesílá vaše město nebo městské obvody občanům a zájemcům emailový newsletter? 

Ne 

4. Rozesílá vaše město nebo městské obvody informační SMS? Pokud ano, kolik stojí provoz? 
Ne.  

5. Je ve městě provozován místní rozhlas? Pokud ano, jak často je rozhlas používán a kolik stojí 
jeho provoz? 
Nejde o „místní rozhlas“, který by informoval například o možnosti nákupu levného uhlí. 

V Pardubicích je provozován systém veřejného varování – například smogová situace, havárie 

chemických podniků, povodňová situace. Systém je pro varování využíván například při 

rozsáhlých dopravních omezeních. Z výše popsaného vyplývá, že se nejedná o pravidelná 

hlášení. Co se týká nákladů: 

1. Úhrada nákladů za elektrickou energii a nákladů souvisejících s umístěním koncových prvků varování na 
sloupy veřejného osvětlení, a to společnosti Služby města Pardubic, a.s., na rok 2019: 397.897,61 Kč 
(tato částka je proměnná dle aktuální ceny energií na kalendářní rok a počet koncových prvků) 

2. Poplatky za placené radiové kmitočty, jež jsou využity pro jednotný systém varování města DOMINO II, 
a to Českému telekomunikačnímu úřadu, na rok 2019: 10.875,00 Kč 

3. Výměna záložních akumulátorů a servisní prohlídka koncových prvků a řídících stanic systému DOMINO 
II, a to společnosti R.D. Engineering Pardubice, a.s., na rok 2019: 522.127.10 Kč (tato částka je dosti 
proměnná dle toho, v kolika koncových místech se provádí výměna akumulátorů /1x za 4 roky/ a kolik 
servisních prohlídek se provádí v daném kalendářním roce /1x za 2 roky/) 

4. Oprava zjištěných závad na systému varování města DOMINO II, a to společnosti R.D. Engineering 
Pardubice, a.s., v roce 2018: 221.707,00 Kč 

 

6.         Vydává magistrát nebo městské obvody tištěný zpravodaj nebo jiné podobné periodikum? 
Jak magistrát, tak úřady městských obvodů vydávají zpravodaje. Magistrát 11 vydání ročně, obvody obvykle 
4x ročně. 
 
6.1.      Pokud ano a je jeho výroba zajišťována externě, prosím o zaslání platné smlouvy nebo objednávky 
na výrobu. Ve všech případech vzniká časopis „in house“. 
6.2.      Pokud je zpravodaj doručován obyvatelům domů, a distribuce probíhá externě, žádám o zaslání 
platné smlouvy nebo objednávky na distribuci. 
Úřady městských obvodů distribuci zajišťují vlastními silami, magistrát využívá služeb distribuční společnosti 
– smlouva v příloze 
7.         Kolik zaměstnanců magistrátu a radnic městských obvodů má na starosti popsanou agendu? 

Magistrát má tiskové oddělení, kde jsou 3 zaměstnanci. Na úřadech obvodů je tato agenda součástí popisu 
práce vždy jednoho zaměstnance, nicméně netvoří 100% pracovního úvazku. 



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. 
 


