Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška
Čj.:
PDMUD 30154/2011/KT/MD
Vyřizuje:Drábková
Tel.:
494 629 643
E-mail: mu@mesto
Datum: 13. 12. 2011

Žádost o poskytnutí informací

Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím sděluji, že Vám byl dne 13. 12. 2011 odeslán vyplněný dotazník „Studie o
využívání veřejných prostředků na elektronickou prezentaci měst a jejich trendech
2011/2012“.

S pozdravem

Bc. Petr Tojnar
starosta

tel.: 494 629 580
fax.: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

Děkujeme Vám za Váš čas a zasíláme potvrzení zodpovězení dotazů Vašeho města v rámci studie o využivání veřejných prostředků na propagaci měst a jejich
trendech 2011/2012. Tímto můžete považovat naši žádost podanou prostřednictvím datové schránky za vyřízenou.
Kraj

CZ052

Okres

CZ0524

Identifikace města

Dobruška

Má město na webových stránkách interaktivní mapu?

Ne, neplánujeme její pořízení

Má město k dispozici profesionálni fotobanku zajímavých míst pro použití na
webu a tištěné propagační materiály?

Ano a dostačující

Má město zpracovanou videoprezentaci pro představení města?

Ano a dostačující

Má město na webových stránkách 3D virtuální prohlídky?

Ano a dostačující

Má město elektronického mobilního průvodce po význačných místech?

Ne, neplánujeme její pořízení

Má město nějaké digitální informační kiosky?

Ano a dostačují

Kdo u Vás navrhuje a má na starosti rozvoj propagace města dle bodů výše?

Funkce
informatik

O jaký směr rozvoje turistických informací má město do budoucna zájem?
Kdo má na starosti případnou agendu informačních digitálních kiosků?

Plánujete společnout propagaci dle výše uvedených v rámci některých
mikroregionu nebo sdružení, pokud ano uveďte ve kterých?

Martin Řehák

Telefon

email

494629611

m.rehak@mestodobruska.cz

Rozšířit rozsah fotografií, videa a 3d prezentací.
Funkce
informatik

Jaké konkrétní projekty týkající se výše uvedených oblastí plánujete v roce 2012?

Jméno a Příjmení

Žádné

Jméno a Příjmení
Martin Řehák

Telefon

email

494629611

m.rehak@mestodobruska.cz

Uveďte souhrnou strukturu investic na dosud realizovane oblasti propagace.
Interaktivní mapa
Mobilní průvodce
Informační kiosky

Rok realizace

2010

Náklady

65000

Počet

1

Dodavatel

Infos Art s.r.o.

Poznámka - pokud jste ve formuláři nenašli vhodnou volbu a jiné komentáře.
Máte zájem o zaslání výsledků studie a obchodních nabídek k tomuto tématu?
Dotazník vyplnil (jméno a příjmení a kontakt pro případné doplnění):

Ne, nemám zájem
Funkce
informatik

Váš email pro potvrzení přijetí odpovědí a jejich shrnutí.

Jméno a Příjmení
Martin Řehák

m.rehak@mestodobruska.cz

Telefon
m.rehak@mestodobruska.cz

