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ZÁSADY KOMUNIKACE S OBČANY  
 

• Pravdivost, otevřenost 

• Srozumitelnost a dostupnost podávaných informací 

• Odpovědnost za zveřejněné informace 

• Včasné načasování komunikace 

• Využití odborníků, případně moderátorů 

• Prostor pro občana vyjádřit se 
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NÁSTROJE 
 
• Webové stránky cesbrod.cz, profil města na Facebooku (každodenně) 

• Newsletter (dle potřeby) 

• Nástěnky a plakátovací plochy (dle potřeby) 

• Českobrodský zpravodaj (měsíčník, náklad 3 100 výtisků) 

• Výroční zpráva o činnosti úřadu (každoročně) 

• Veřejná komunitní projednání (dle potřeby) 

• Fórum města (jednou za rok) 

• Aktivní účast zástupců vedení města a vedoucích odborů na jednání 
komisí a výborů jako poradních orgánů rady města (za měsíc až za dva)  

• Diskuse na zasedáních zastupitelstva města (vždy na jednání)  

• Přímé pohovory s občany (dle situace a potřeby) 
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VÝHODY OTEVŘENÉ KOMUNIKACE 
  

• Budování důvěry  

• Podpora komunitního života se vztahem k městu 

• Rozvoj občanské angažovanosti 

• Získání podnětů pro rozvoj města 

• Vzdělávání občanů 
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NEVÝHODY OTEVŘENÉ KOMUNIKACE 
  

• Riziko střetu zájmů 

• Zneužití nebo nepochopení podaných informací 

• Kritika jednání 

• Malé město = dlouhá paměť 

• Mezilidské vztahy a vazby = na malém městě neexistuje 
anonymita 
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ZÍSKÁVÁNÍ PODNĚTŮ PRO ROZVOJ MĚSTA 
  

• Fórum města 

• Komunitní setkání 

• Komise a výbory (př. komise dopravy, komise pro sport 
a volný čas…) 

• Ankety na webu a Facebooku města 

• Veřejný průzkum (spolupráce Agora Central Europe)  
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VYHODNOCENÍ A PRÁCE S VÝSTUPY 
  

• Akční plán 

• Strategický plán 

• Územní plán 

• Komunitní plán sociálních služeb 

• Vodítko pro tvorbu rozpočtu 

• Zapracování drobných námětů do projektů v realizaci 

• Podněty pro místní politické strany 
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PLÁNY DO BUDOUCNA 
  

• Pracovat s úředníky = přívětivý úřad  

• Pokračovat ve veřejných průzkumech jednou za dva 
roky a nadále sledovat spokojenost a potřeby obyvatel 

• Oslovit aktivní občany a zapojiti je do komisí a výborů 

• Udržet dobré vztahy se spolky a školami ve městě 

• Aktualizovat Akční plán, Strategický plán… 

 

 

 
 

9 



 
Děkujeme  
za pozornost. 
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