
Bc. Šárka Kepenyesová 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Bc. Šárka Kepenyesová < kepenyesova.sarka@detmarovice.cz> 
pondělí 27. února 2023 10:28 
@seznam.cz' 
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní Magalová, 
na základě Vaší žádosti evidované pod číslem jednacím OÚD/1115/2023 Vám v souladu se zákonem č. 106/199 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme následující informace: 

1) Naše obec nevyužívá sociální sítě pro sdílení informací se svými občany. Informace pro naše občany
zveřejňujeme na webových stránkách obce a v aplikaci mobilní rozhlas.

2) Nemáme správu sociálních sítí. Informace občanům na web obce a do aplikace zveřejňují příslušní referenti
OÚ.

3) Nejčastěji sdělujeme informace formou textu a obrázků.

4) Informace poskytujeme dle naléhavosti a potřeby.
S) Obec nemá vyčleněnou část ve svém rozpočtu na správu sociálních sítí.

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Šárka Kepenyesová 
tajemnice OÚ 

Obecní úřad Dětmarovice 
. . 

Detmairovice cp. 27 

735 71 Dětmarovice 

Tel.: +420 596 540 142 

e-mail: kepenyesova.sarka@detmarovice.cz

www.detmarovice.cz



Monika Szlaurová 

Od: 

Odesláno: 

Komu: 

Předmět: 

Přílohy: 

Kateřina Richterová <obec@detmarovice.cz> 

pondělí 20. února 2023 8:27 

epodatelna@detmarovice.cz 

FW: žádost 

dětmarovice žádost.docx 

From: @seznam.cz <@seznam.cz> Sent: Friday, February 17, 2023 10:53 

AM 
To: obec@detmarovice.cz 

Subject: žádost 
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OUDESS00405560 I -·---------,

jmenuji se Pamela Lia Magalová a jsem studentka třetího ročníku oboru Veřejná ekonomika a 
správa na Slezské univerzitě v Karviné. Letos pracuji na bakalářské práci na téma Sociální sítě 
jako prostředek komunikace obcí. Tímto emailem bych Vás chtěla požádat o maximální spolupráci 
v poskytnutí informací na mé otázky v níže přiloženém dokumentu. 

Moc Vám děkuji za rychlé a řádné poskytnutí odpovědí, 

s pozdravem a přáním hezkého víkendu, 

Magalová Pamela Lia 



Žadatel: Pamela Lia Magalová 

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště: , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Povinný subjekt: Obecní úřad Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice 

Věc: Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vážení, 

ráda bych Vás požádala o zpřístupnění následujících informací: 

1) Využíváte ve Vašem městě/obci sociální sítě pro sdílení informací se svými občany?

* V případě kladné odpovědi bych Vás chtěla požádat o seznam používaných

sociálních sítí, včetně data začátku využívání (není potřeba uvést přesné datum,

stačí rok)

* V případě záporné odpovědi bych Vás chtěla požádat o seznam používaných

prostředků pro sdílení informací s Vašimi občany.

2) Kdo má na starost správu sociálních sítí? - nepožaduji jmenovitě, pouze jaký odbor

3) Jaká je nejčastější podoba obsahu sdílených infonnací u Vámi využívaných soc.sítí? Např.

obrázky, videa, text - prosím uvést u každé Vámi využívané soc.sítě 

4) Jak často sdílíte informace na sociálních sítích?

5) Má Vaše město/obec vyčleněnou část ve svém rozpočtu na správu sociálních sítí?

Ráda bych se Vás také požádala o doplnění odpovědí o případné odkazy na Vámi využívané 

sociální sítě. 

Způsob poskytnutí informace: 

• Zaslat na email: @seznam.cz 

Ve Frenštátě p/R dne: 17.02.2023 Podpis: Magalová Pamela Lia 




