Mestský úfad Vejprty
místostarosta

Volín Vlastimír

Tylova 6
VEJPRTY

Šilhavá Lenka
Moskevská3
VEJPRTY
Ve Vejprtech dne 6.1.2008

Vec:

Sdelení k "dosti ze dne 21.12.2007

Vážená paní Šilhavá,
tímto reaguji na Váš dotaz a žádost o poskytnutí
sdeluji, že v odpoledních

Informace k události ze dne 2.2.2007. K tomuto Vám

hodinách jsem byl kontaktován

telefonicky

Policií ~R OOP Vejprty, že

v soucasné dobe reší problém ve Vaší rodine a byl na mne vznesen dotaz ze strany hlídky Policie ~R,
zda je možné v co nejkratší dobe pro Vás ze strany Mesta Vejprty získat byt. Z dlivodu, že jste me již o
této skutecnosti

Informovala

predchozí den, že možná budete potrebovat

byt, zjistil jsem, že byty

jsou volné a Vy jako budoucí žadatelka by jste tento byt získala. Policista se mne tedy zeptal, kdy by
bylo možné byt Vám predat. Z dOvodu, že již bylo po pracovní dobe jsem mu sdelil, že klidne
následujíd
ukoncen.

pracovní den, a v tomto prípade to bylo pondelí. Po této informaci

byl náš rozhovor
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Wes1minster

I
Co je EMGC

Aktuální rocník

Výsledky

Kontakt

Prosím, vyberte, do jaké kategorie spadá Vaše instituce:
Ministerstva
Vybrané státnl instituce
Krajské úrady
Magistráty
Mestské úrady a obce s RP
Mestské cásti Prahy
Mestské cásti Brna

Prosím, vyberte, kterou instituci zastupujete:
Mestský úrad Vejprty

•

Jakou funkci zastáváte?
Starosta

Tajemnlk

Primátor

Hejtman

~editel úradu

Vedoucf odboru komunikace

Tiskový mluvcf

Jiné

Prosím, uve(t'te své jméno
Kadlecová Jaroslava

Korporátní identita:
Máte jednotnou

grafickou úpraw

pro v§echny tiskové materiály?

ANO

NE

Co se týce tzv. jednotného vzhledu (Corporate Identity) máte:
ANO

NE

ANO

NE

hlavickový paplr

ANO

NE

obálky

ANO

NE

vizitky

ANO

NE

Iogo
grafický manuál k prezentaci 1098 v tiAtených materiálech

úradu
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estminster

•

NEs konkrétní reklamní agenturou?
newsletter
Spolupracujete
webové
stránky
vlajka
e-mail
Vydáváte výrocní zprávu?

ANO
Denne
ANO
záverecný
ANO

úcet mesta,

zverejnovánt
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estminster

sms

••

directmail
neadresnou distribuci do schránek

Méne casto

adresnou distribuci do schránek

Méne casto

casopis

Nekolikrát mesicne •

leták

Méne casto

•

•

newsletter
Denne

informacnl vjvesky
navigacnl systém v budove

Denne

infokiosky

Denne

online dotazováni
webové stránky
výrocnl zpráw
poulicnl reklamu
reklamnl kampane
prezentace

Nekolikrát rocne

•

výzkum verejného mlneni

Méne casto

•

jiné

Nekolikrát mesicne •

Jaká je efektivita využívání techto prostredku z hlediska dosahování Vašich
komunikacních zámeru?
e-mail

Dostatecná

•

neadresnou distribuci do schránek

Dobrá

•

adresnou distribuci do schránek

Dobrá

•

casopis

Velmi dobrá

•

leták

Dostatecná

•

informacnl vjvesky

Velmi dobrá

•

navigacnl systém v budove

Dostatecná

•

infokiosky

Dostatecná

•

Velmi dobrá

•

Dostatecná

•

sms
directmail

newsletter

online dotazováni
webové stránky
výrocnl zpráw
poulicnl reklamu
reklamnl kampane
prezentace

iestminster
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výzkum vefejného mínení

Dostatecná

•

jiné

Velmi dobrá

•

Co se týce spolupráce s médii, využíváte:
formální setkání s novinál'i - tiskové konference

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

s lokálním vysíláním TV

ANO

NE

s vei'ejnoprávním

ANO

NE

ANO

NE

formální setkání s novinál'i - snidane

ANO

tematické kampane
prezentaci na internetu
powerpoint prezentací
spolecenské

akce

neformální jednání
propagacní a informacní tiskoviny
tiskové zprávy
seminál'e a konference
den otevl'enýdl

dve"

Jste v kontaktu a spolupracujete:
s regionálními

novinami

s celorepublíkovými

novinami

s lokálním rádiem
s rádíem s ceIoplolným

se soukromými

vysíláním

vysíláním TV
TV

Jak casto tyto prostredky využíváte?
formálni setkáni s novinál'i - tiskové konference
formálni setkání s novinál'i - snidane
tematické kampane
prezentaci na internetu

Denne

•

powerpoint prezentaci
spolecenské

akce

neformální jednání
propagacní

a informacni tiskoviny

Nekolikrát mesícne.

tiskové zprávy
seminál'e a konference
den otevl'enýdl

dveft

Jaká je efektivita techto prostredku z hlediska dosahování Vašich komunikacních
zámeru?

Iestminster
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formálni setkáni s novinái'i - tiskové konference
formálni setkáni s novinái'i - snidane
tematické kampane
prezentaci na internetu

Dobrá

•

powerpoint prezentaci
spolecenské

akce

neformálni jednáni
propagacni

a informacni tiskoviny

Dobrá

•

tiskové zprávy
seminál'e a konference
den otevfenjch

C

dveft

Co se týce vnitrních pravidel komunikace v rámci úradu, využíváte:
e-mail

ANO

NE

pravidelné porady

ANO

NE

intranet

ANO

NE

newsletter

ANO

NE

casopis

ANO

NE

ekoleni a semináfe pro úredniky

ANO

NE

jiné

Jak casto využíváte tyto prostredky:
e-mail

Nekolikrát týdne

pravidelné porady

Nekolikrát mesícne.

•

intranet
newsletter
casopis
ekolení a semináre pro úredniky

Nekolikrát rocne

jiné

Jaká je efektivita techto prostredku z hlediska interní komunikace?:
e-mail

Velmi dobrá

•

pravidelné porady

Dobrá

•

Intranet
newsletter
casopis
ekolení a semináre pro úredniky
jiné

Velmi dobrá

•
•

•
•

· ,qestminster
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Výdaje na komunikaci
Jaký financní podll na celkovém rozpoctu úfadu tvoN výdaje na komunikaci
úi'adu s vefejností a médii v %? Neznáte-Ii pl'esný údaj, prosím, pokuste se
odhadnout.

0,18

%

Doplnující informace (nepovinné)
Jaké jsou VaAe zámery v oblasti nových infonnacních
(odpoved max. 900 znaku)

Prosím, popiMe projekty v oblasti komunikace,

@ westminster,

a komunikacních

technologii?

Co pi'ipravujete?

Co chcete zlepA

které se Vám v uplynulém roce vydai'ili. (odpoved max. 900 znaku)

-

s.r.o. 2006 I Links I Disclaimer

