
Vážená paní / Vážený pane 

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 spravována nástěnka někde venku, která neplní funkci úřední desky? 

Město Chomutov má 3 venkovní nástěnky- u radnice Chelčického, u bývalého kina Praha, 

Palackého ulice. Zde vyvěšujeme plakáty nejen městských akcí, ale také našich organizací a 

veřejnosti. 

 

2. Komunikuje vaše město na sociální síti? Pokud ano na jakých? 

Město Chomutov má facebookový  profil „město Chomutov“, kde komunikuje s veřejností. 

Vkládáme zde pozvánky na akce a důležitá sdělení občanům. Dále instagramový účet 

„chomutov.cz“, který slouží ke vkládání fotografií města. 

 

3. Rozesílá vaše město občanům a zájemcům emailový newsletter? 

Nerozesílá. 

 

4. Rozesílá vaše město informační SMS? 

Ano, město používá sms rezervační systém, můžete se pomocí sms objednat na úřad ve Vámi 

požadovaný den a hodinu. Informační sms používáme, pokud občan uvede telefonní číslo 

např. při vystavení občanského průkazu. Formou sms občana informujeme (pokud si to přeje), 

že si doklad může vyzvednout. Tuto agendu má na starosti Odbor informačních technologií. 

 

5. Je ve městě provozován místní rozhlas? Pokud ano, jak často je rozhlas používán a kolik 

stojí jeho provoz? 

Místní rozhlas není provozován. 

 

6. Vydává magistrát tištěný zpravodaj nebo jiné podobné periodikum? 

Chomutovské noviny jsou tiskovinou statutárního města Chomutova. Přinášejí obyvatelům 

města informace nejen z chodu radnice a práce úředníků a zaměstnanců městských organizací, 

ale i ze života samotného města, z kultury, sportu, školství a podobně. Součástí novin je 

komerční inzerce, aktuální ceník naleznete níže. Od roku 2016 vycházejí noviny jednou 

měsíčně, vždy v první středu v měsíci. Noviny mají 24 stran. V červenci 2013 Chomutovské 

noviny zvítězily v celostátní soutěži O nejlepší městský zpravodaj. Chomutovské noviny 

vycházejí v nákladu 22 600 výtisků, které jdou zdarma do všech domácností na území města. 



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

výrobu. 

Šéfredaktorkou je paní Pavlína Nevrlá. 

Smlouva je veřejně dostupná v registru smluv. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8335399 

Tisk Chomutovských novin zajišťuje Regionální vydavatelství s.r.o. 

Smlouva je veřejně dostupná v registru smluv. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7842259 

 

6.2. Pokud je zpravodaj doručován obyvatelům domů, a distribuce probíhá externě, žádám o 

zaslání platné smlouvy na distribuci. 

Distribuci Chomutovských novin pro nás zajišťuje Česká pošta, s.p.  

Smlouva je veřejně dostupná v registru smluv. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8019427 

 

7. Kolik zaměstnanců radnice má na starosti popsanou agendu? 

Na této agendě se částečně podílí celý Odbor vnějších vztahů, který má momentálně 9 

zaměstnanců. 

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. 
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