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Úvod a představení 
Smysl strategie komunikace 

Strategie komunikace je jedním z moderních nástrojů řízení obce vymezující principy a postupy přenosu 
informací směrem od města k občanovi, ale také naopak od občana směrem k městu. Trendem dnešní 
doby je velké množství informací přenášené na zainteresované skupiny. Pro přenos a získávání informací 
je využíváno široké spektrum komunikačních nástrojů od tradičních nástrojů komunikace jako jsou: 
osobní kontakt, mail, web, telefon, rozhlas, mobilní rozhlas, datová schránka, tak  on-line komunikační 
nástroje: např. sociální sítě, různé aplikace aj. Je důležité si uvědomit, že také geoinformatické nástroje, 
jsou obrazovým zdrojem informovanosti s velkým potenciálem rozvoje. Současným trendem 
komunikace jsou chatovací nástroje, vlastní aplikace města a různé participativní nástroje či info stánky, 
chytré lavičky/zastávky a jiné on-line systémy.   

Do komunikace patří nejenom jednostranné informování, ale také získávání zpětné vazby, názorů a 
vzájemné participace občanů, podnikatelů a neziskového sektoru, jehož  cílem je spoluvytváření rozvoje 
města. Informovanost se šíří také formou vzdělávání občanů města, např. formou osvěty o otázkách 
udržitelného rozvoje a jiných odborných otázkách dotýkajících záležitostí občanů a dalších 
zainteresovaných skupin.  

Základní informace o strategii 

Dokument byl vytvořen externím dodavatelem v rámci projektu „Efektivní úřad ve městě Vrbno pod 
Pradědem“. Analytická, strategická a implementační  část je připravena dle struktury Metodiky přípravy 
veřejných strategií Ministerstva pro místní rozvoj a přizpůsobena tematickému zaměření strategie.  

Dokument Strategie komunikace s veřejností ve městě Vrbno pod Pradědem  pro období 2022- 2027  
navazuje na zjištěné informace v dokumentu Analýza ke strategii komunikace s veřejností ve městě 
Vrbno pod Pradědem pro období 2022 – 2027. Analytická část vychází z provedeného zjišťování formou 
dotazování u zaměstnanců, občanů, zastupitelů. 

Pro zpracování strategie komunikace byla stanovena strategická komise, která se zjištěnými fakty dále 
pracovala v rámci pravidelných setkání od dubna do června 2022. Strategická komise navrhla, 
projednala, připomínkovala a následně schválila vizi komunikace, strategické cíle a opatření k dosažení 
cílů.  Strategická komise byla složena ze zástupců  vedení města, zastupitelů, vedoucích pracovníků 
úřadu a pracovníků zodpovědných za komunikaci ve městě, byli zde také zástupci informačního centra 
města. Celkem se uskutečnilo 5 schůzí strategické komise.    
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII 

Název strategie 
Strategie komunikace s veřejností  ve městě Vrbno pod Pradědem 

pro období 2022 – 2027 

Kategorie strategie Tématická strategie 

Zadavatel strategie 
Zastupitelstvo schválilo projekt „Efektivní úřad Vrbno pod Pradědem“, 
usnesení č. 0102/ZM/05/2019 

Gestor tvorby strategie Ing. Miroslav Adámek 

Koordinátor tvorby strategie Monika Návojová – projektový manažer 

Rok zpracování strategie 2022 

Schvalovatel strategie Zastupitelstvo města 

Datum schválení 21. 9. 2022 

Forma schválení Zastupitelstvo města, usnesení 

Poslední aktualizace Srpen 2022 

Doba realizace strategie březen – srpen 2022 

Odpovědnost za implementaci Pracovníci úřadu 

Rozpočet implementace Rozpočet města, projekt Efektivní úřad, další projekty 

Kontext vzniku strategie Potřeba zviditelnění města a efektivní komunikace s veřejností. 

Stručný popis řešeného problému a 
obsahu strategie 

Jednodušší a účelná  komunikace města směrem k občanovi včetně 
zpětné vazby a snížení administrativní zátěže. 

Struktura dokumentu je koncipována do následujících částí: 

• Úvod a představení - smysl strategie, zpracování strategie 

• Představení prostředí - cílové skupiny, hlavní problémy komunikace, scénář současného vývoje-
nulová varianta.  

• Návrh cílů strategie -  vize komunikace, představa o budoucnosti komunikace, scénář budoucího 
vývoje, logika intervence-hierarchie cílů. 

• Představení problémových okruhů a strategické cílů: okruh/cíl 1, okruh/cíl 2, okruh/cíl 3, 
okruh/cíl4 
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Představení prostředí  
Základní informace o městě  

 
Město Vrbno pod Pradědem leží v pohoří Jeseníky na soutoku Bílé, Střední a Černé Opavy, nedaleko 
nejvyšší hory Hrubého Jeseníku Praděd. Poloha města nabízí vhodné podmínky pro rozvoj cestovního 
ruchu, zejména turistiky. Průměrná nadmořská výška města Vrbna pod Pradědem je 550 m n. m. Více 
jak 84 % celkové rozlohy katastrálního území města tvoří lesní půda.  
 

Katastrální území o rozloze 6 891 ha ležící na severozápadní části Moravskoslezského kraje je od 
polských hranic vzdušnou čárou vzdáleno necelých 20 km, obr. 1. Město sousedí s 10 obcemi. Ze západní 
strany město hraničí s Olomouckým krajem, s obcemi Loučná nad Desnou a Bělá pod Pradědem. Na 
straně Moravskoslezského kraje katastrální území města sousedí na severu s obcemi Heřmanovice, 
Holčovice, z východu s obcemi Karlovice, Široká Niva a z jihu s obcemi Andělská Hora, Světlá Hora, 
Ludvíkov a Malá Morávka. Okresní město Bruntál je vzdáleno jižním směrem zhruba 23 km a krajské 
město Ostrava je cca 97 km jihovýchodním směrem. Rozvoj města je ovlivňován jeho periferní polohou 
v rámci kraje i v rámci ČR, horským charakterem, nedostatečně rozvinutou infrastrukturou a 
nedostatkem pracovních příležitostí. 
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Obrázek 1:Lokalizace města Vrbno pod Pradědem1 

 

 

Město je tvořeno 5 místními částmi - Bílý Potok, Mnichov, Vidly, Vrbno pod Pradědem a Železná. Jedná 
se o město okresu Bruntál, ve kterém žije 4 944 obyvatel k roku 2021, obr. 2. Počet obyvatel se v rámci 
vývoje trvale snižuje, obr. 3. Průměrný věk občanů naopak roste, k roku 2021 je průměrný věk občanů 
46 let, obr. 3. Tento trend je nepříznivý a svědčí o vysidlování města Vrbna pod Pradědem.  

 Obrázek 2: Počet obyvatel a věk 

    2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 
obyvatel    

celkem 5172 5102 5040 4995 4944 

muži 2554 2515 2482 2460 2439 

ženy 2618 2587 2558 2535 2505 

Průměrný 
věk   

celkem 44,5 45,0 45,4 45,8 46,0 

muži 42,8 43,4 43,9 44,2 44,4 

ženy 46,2 46,6 46,9 47,4 47,5 

 

 

1 Zdroj: Socioekonomický profil města Vrbno p. P. 
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Obrázek 3: Vývoj počtu obyvatel 

 

Obrázek 4: Vývoj průměrného věku obyvatel 

 

 

Mezi symboly města patří znak města Vrbno pod Pradědem, vlajka města a nově i logo města, obr. 5.  

Znak města: Na modrém štítě je příčně zlaté úzké břevno dělící štít na dvě poloviny. V horní polovině 
(podle heraldické pravé strany) běží červená liška doprava, v dolní polovině je při levém okraji skála s 
vchodem do štoly, ze které horník vyváží na kolečku rudu. Ve městě se těžilo zlato, stříbro a železná 
ruda. Velká část obyvatel byla zaměstnána těžbou, zpracováním těchto rud a výrobou dřevěného uhlí. 
Liška ve znaku má symbolizovat kraj bohatý na zvěř.  

Vlajka města se skládá z pěti pruhů. Tři modré pruhy korespondují s barvou znakového štítu a nově 
vyjadřují také polohu obce nad soutokem tří řek Opavy. Oranžový pruh zastupuje znakovou figuru lišky. 
Zlatý pruh zastupuje znakové zlaté břevno a připomíná "zlaté časy" v dějinách města.  

Logo představuje tříramennou základnu vysílače na Pradědu a současně soutok tří řek ve Vrbně pod 
Pradědem. Zelený kruh pak prezentuje zelené údolí, zdravou přírodu, okolní lesy. 
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Obrázek 5: Znak, prapor, logo města Vrbno p. p.2 

 

 

                     

 

 

Cílové skupiny komunikace 

Děti a mládež 

Podskupina občanů (12% z celkové populace), která má své informační potřeby a specifické kanály 
komunikace. Má zájem o nové aktivity, technologie  a projekty, je kosmopolitnější a zajímá se hlavně o 
to, co se děje vně města, ale i ve světě.  Zároveň také srovnává, a pokud srovnání dopadá ve prospěch 
rodného města, posiluje to u ní pocit sounáležitosti s městem, loajalitu k němu a patriotismus. Bojuje 
proti zavedeným přístupům.  Očekává rychlé, aktuální, stručné informace nenásilnou, zajímavou 
formou, preferuje on-line formy.  

 

Produktivní dospělí 

Nejdůležitější skupina v rámci vnější komunikace (62% z celkové populace). Přímo se jí dotýkají 
rozhodnutí města a naopak její veřejné mínění ovlivňuje chod města. V komunikaci je důležité věnovat 
této skupině vysokou pozornost. Je vhodné se  ptát na to, co je zajímá,  dále vysvětlovat rozhodnutí 
orgánů města včetně problematických oblastí. Část  skupiny je aktivní a zajímá se, chce být informována, 
druhá část je pasivní a musí jí být informace aktivně předkládány.  

 

Senioři 

Skupina (26% celkové populace), která je více citlivá na socio-ekonomické změny ve společnosti nebo 
ve městě či změny celkově.  Vyžaduje zvláštní přístupy při komunikaci a uplatňování tradičních forem 
komunikace. Část této populace žije v obavách z jakýchkoliv změn a změny, které nejsou  popsány a 
vysvětleny jasně a s poukazem na všechny budoucí výhody, hodnotí negativně. 

 

 

2 Zdroj: Socioekonomický profil města Vrbno p. P.  
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Zaměstnanci úřadu 

Jedná se o menší skupinu co do počtu, ovšem velmi důležitou skupinu pro šíření informací všem cílovým 
skupinám. Chování zaměstnanců, aktivita, profesionalita, vstřícnost formují vztah obyvatel k úřadu a k 
jeho představitelům. Zaměstnanci by měli ovládat většinu komunikačních nástrojů města a aktivně je 
využívat. Současný stav je spíš takový, že zaměstnanci používají hlavně tradiční nástroje komunikace. 

 

Zvolení představitelé města 

Jedná se o menší skupinu, která je občany různými způsoby více sledována. Svými skutky a aktivitami 
ovlivňují názorové pole občanů. Mohou svou aktivní působností silně ovlivňovat informovanost a 
angažovanost občanů.  Vedení města by mělo aktivně získávat podporu pro určování směřování města.  

 

Neziskové organizace    

Neziskové organizace se sídlem na území města a se sídlem mimo území města jsou pro každé město 
velice důležitým zdrojem realizace velkého množství potřebných aktivit a služeb. Je důležité s těmito 
organizacemi aktivně komunikovat a podporovat jejich činnost.  

 

Podnikatelé 

Podnikatelé se sídlem na území města (cca 1000 subjektů), se sídlem mimo území města, jsou zdrojem 
ekonomického výsledku města. Na webových stránkách je registrováno celkem 138 subjektů. 
Podnikatelé vyžadují specifické informace a systémovou informační podporu např. o připravovaných 
projektech, o možnostech spolupráce v oblasti financování, projektů a zaměstnanosti. Podnikatelé 
rovněž oceňují propagační podporu svých firem. 

Největší počet zastoupených podnikatelských subjektů ve městě se věnuje obchodní činnosti 
(velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel). Působí zde množství drobných 
živnostníků provozujících obchody různého typu či servisní služby. Dále podnikatelské subjekty působí 
nejvíce v průmyslu. Najdeme zde firmy zaměřené na výrobu a zpracování plastů, firmy, které se zaměřují 
na dodávku plastových výrobků a výrobu vstřikovacích forem a dílů, dále firmu, která je zaměřena na 
nástrojářství a mnoho dalších firem, které se pohybují v různém odvětví průmyslu. Jsou zde zastoupeni 
i řemeslníci (umělecké a historické sklo, vitrážové šperky a výplně, mozaikové obrazy, kovářství). Velmi 
významné je ve městě a jeho okolí také lesnictví, pstruhařství a cestovní ruch.  

 

Organizace města 

Organizace města by měly být informačně velmi úzce provázány a měly by sdílet společné postoje a 
hodnoty. Informace musí být silně propojeny, pravidelně sdíleny, digitalizovány apod. Mezi organizace 
města patří:  

• Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o. 

https://www.vrbnopp.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=23274&slozka=150236&as4uOriginalDomain=www.vrbnopp.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=agree&ConfirmCookieA=yes&ConfirmCookieS=yes&_gid=GA1.2.575049778.1646028277&detaildb=523&
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• Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 

• Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace 

• Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace 

• Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 

 

Veřejné instituce 

Horizontální – kraje, ministerstva. Vertikální jako například Policie ČR, stavební úřad aj. Pro tyto 
organizace a město je velmi důležitá vzájemná výměna informací, propojenost popř. digitalizace 
informací.  

 

Návštěvníci města a turisté   

Patří zde turisté a návštěvníci z regionu, turisté mimo region, turisté zahraniční. Město navštěvují 
zejména turisté  mimo region nebo turisté v podobě návštěvy u rodiny,  zřídka turisté zahraniční z Polska.  

Turisté z regionu a návštěvníci: potřebují informace k možnostem trávení volného času a o turistických 
atraktivitách, kulturních akcích,  službách města, ocení dobrý navigační systém města. 

Turisté mimo region a turisté zahraniční přijíždějící za rekreací, volnočasovými aktivitami, kulturou a 
památkami. Pro ně jsou důležité informace k možnostem trávení volného času, ubytování, stravování, o 
turistických a kulturních atraktivitách, potřebují kvalitní navigační systém města apod.  

Turisté navštěvují zejména hory - turistika, bobová dráha, elektrokola (ve městě jsou  tři nabíjecí stanice), 
v případě nepříznivého počasí jsou nabízeny regionální produkty (návštěva dílny na výrobu vitráže, 
sklárny, výstavy).  
 
Působí zde destinační management Euroregionu Praděd, který zajišťuje organizaci cestovního ruchu celé 
turistické oblasti Jeseníky. Neexistuje statistika, která by zjišťovala návštěvnost města.  
Turismus podporují: město, TIC, autokemp Dolina - Ludvíkov podporuje tím, že jejich ubytovaní turisté 
navštíví naše město. Informační centrum TIC navštívilo celkem 4729 návštěvníků v TIC, z toho 58 cizinců. 
(Od 1. 1. do 30. 4. 2021 bylo TIC uzavřeno - covid.). V lednu 2022 navštívilo TIC 184 osob. 
 
Mezi hlavní aktivity na podporu turismu patří: 
 

- Správa webových stránek - kalendář akcí, články k událostem a akcím ve městě, články a 
seznam atraktivit  

- Výlepové plochy - propagace místních akcí 
- Úzká spolupráce s Informačním centrem - společné propagační předměty, společné 

propagační brožury, turistický průvodce 
- Vzájemné sdílení akcí a tipů pro turisty na FB, Instagramu města 
- Budování nových atraktivit a údržba stávajících - nová cyklostezka, výměna herních prvků v 

lesoparku, nové hřiště na sídlišti Husova apod.  

https://www.vrbnopp.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=23274&slozka=150236&as4uOriginalDomain=www.vrbnopp.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=agree&ConfirmCookieA=yes&ConfirmCookieS=yes&_gid=GA1.2.575049778.1646028277&detaildb=777&
https://www.vrbnopp.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=23274&slozka=150236&as4uOriginalDomain=www.vrbnopp.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=agree&ConfirmCookieA=yes&ConfirmCookieS=yes&_gid=GA1.2.575049778.1646028277&detaildb=665&
https://www.vrbnopp.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=23274&slozka=150236&as4uOriginalDomain=www.vrbnopp.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=agree&ConfirmCookieA=yes&ConfirmCookieS=yes&_gid=GA1.2.575049778.1646028277&detaildb=664&
https://www.vrbnopp.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=23274&slozka=150236&as4uOriginalDomain=www.vrbnopp.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=agree&ConfirmCookieA=yes&ConfirmCookieS=yes&_gid=GA1.2.575049778.1646028277&detaildb=662&


   

 

 

10 

 

- Infocentrum má na svých stránkách tipy na výlety pro všechna roční období. Atraktivity jsou 
zavedené na mapy.cz 

  

Media 

Specifická cílová skupina pro distribuci informací o městě mezi různé cílové skupiny. Media se silně podílí 
na vytváření pozitivního či negativního image města. 
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Hlavní problémy komunikace 

Obecné problémy/bariéry komunikace 

V oblasti komunikace s občanem chybí 
dlouhodobá vize.

Nedostatek aktuálních informací (např. 
web, sítě, mobilní rozhlas aj.).

Nenaplněnost možností klíčových 
nástrojů komunikace (např, web, sítě 
zpravodaj).

Chybějící modernizace nástrojů 
komunikace.

Nevyužitý potenciál komunikace v rámci 
strategického plánování (nízká míra 
setkávání prac. týmů, doplňování údajů, 
nových nápadů apod.).

Vnitřní problémy/bariéry komunikace

Chybějící provázanost nástrojů 
komunikace. 

Nenastavené procesy komunikace a 
kompetence a odpovědnost PR týmu.

Pracovníci nejsou vždy dostupní pro 
poskytnutí informací pro občana.

Bariéry v osobní a písemné komunikaci 
(nedostupnost, nepochopení, 
nespolupráce, neprofesionalita).

Vnější problémy/bariéry komunikace

Nedostatečně využitá média pro 
komunikaci a šíření informací, tzv. 
marketing událostí, pozitivních zpráv.

Nevyužitý potenciál v oblasti 
informovanosti u organizací města.

Občané nemají možnost získat informace o 
jejich řízení on-line z domu (např. 
pohledávkách, úhradách.

Nižší míra propagace města v mediích. 

Nízká míra participace občanů o 
záležitostech města.

Nízké hodnocení image města
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Scénář současného vývoje při zachování nulové varianty 

Silný trend snižovaní počtu obyvatel, bude i nadále pokračovat, stejně jako stárnutí obyvatel. Průměrný 
věk se stále zvyšuje, je málo občanů v produktivním věku. Menší příjmy města, znamenají menší 
možnosti rozvoje města. Zastaví se opravy komunikací, protože se do města nebude jezdit, omezí se 
autobusová doprava a vlaky. Klesající zájem o město,… město se stává neviditelné. Image města dále 
klesá. Mladí migrují za lepší životem. 

Občané jsou nespokojeni, protože vázne komunikace. Komunikační nástroje zastarávají  na webu, ve 
zpravodaji, v mobilním rozhlase je nedostatek aktuálních informací. Jednotlivé nástroje komunikace 
nejsou dobře provázané. O Vrbně p.P. se v mediích moc nemluví. Chybí moderní nástroje komunikace, 
které jsou atraktivní i pro mladší věkové skupiny, např. vlastní aplikace města nebo chatovací nástroje, 
které umožní klientovi, získat okamžité řešení. Informovanost na sociálních sítích nenaplňuje potenciál.  

Aktéři komunikace jako občané a podnikatelé či neziskové organizace nemají možnost se vyjadřovat 
k významným projektům. Strategické plánování rozvoje města funguje s menším iniciativou pracovního 
týmu a některé strategie nejsou aktualizovány a není cíleně řízeno naplňování cílů dle strategie, a to 
způsobuje stále menší rozvoj ve sledovaných oblastech.  

Estetizace města neprobíhá dost rychle a nejednotnost mobiliáře, ukazuje na to, že město nemá svou 
vizi komunikace. Pracovníci úřadu vykonávají svou práci stále dobře, ale některým chybí proklientský 
přístup. Častěji se stává, že pracovníci nejsou dostupní, dochází k nepochopení v komunikaci apod. Stále 
přetrvává mnoho dokladování a byrokracie a občan nemůže své záležitosti řešit z domu. Úřední  jednání 
jsou zdlouhavá. Občan není informován o změnách vyhlášek, o významných projektech apod, cítí se 
přehlížený.  
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Návrh cílů strategie 
 

Vize komunikace 

 

 

 

 

 

 
 

Představa o budoucnosti komunikace ve městě Vrbno pod Pradědem 

Scenář budoucího vývoje   

V souvislosti s lepší dostupností informovanosti dojde ke zlepšení komunikace ve všech oblastech, což povede ke 
zvýšení atraktivity města, které později může vést k trvalejšímu osídlování města. Na společné komunikaci se 
pracuje profesionálně a koordinovaně a město má svůj propagační tým, který se pravidelně schází a svou činností 
naplňuje cíle strategie a nastavuje další mety rozvoje komunikace ve městě.  

Občané a návštěvníci již více  úřadu města důvěřují a pravidelně vyhledávají informace z města. Zvýšila se 
návštěvnost webových stránek města.  Informovanost na sociálních sítích vzrostla a je oboustranná. Občané jsou 
vtaženi do komunikace na sítích vlastní aktivitou.  Sociální sítě města mají zdravou fanouškovskou základnu a jsou 
vyhledávané. Do rozhodování o budoucnosti města se větší mírou zapojí i mladší generace například 
prostřednictvím sociálních sítí, a i díky tomu má mladší generace větší zájem  o komunální politiku jako takovou. 
Velmi populárním nástrojem komunikace se stala vlastní aplikace města. Občané se také více dozvídají o své 
historii, čtou kroniku města a aktivně spoluvytvářejí a využívají topotéku města. 

Čím více o svém městě víme, 
tím lépe se nám tu žije. 

Rychlé, přesné a transparentní 
informace všem. 
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Dochází k lepší komunikaci občanů s úřadem a důvěra občanů v činnost úřadu je posílena.  Panují přívětivé vztahy 
mezi občany a úředníky, kteří jsou usměvaví a vstřícní.  Ze strany města se komunikuje i o problémových 
otázkách. Občané jsou informovaní tak, že se nemusí ptát nebo dozvídat se věci z doslechu. Úřad funguje více on-
line přes rozhraní portál občana, čímž odpadne určitá míra byrokracie a papírování, a také zátěže jak občanů, tak 
zaměstnanců. Zastupitelstvo města se omladí a bude důsledně dbát na aktivní komunikaci s občany. Zapojením 
zaměstnanců a jednotlivých aktérů do tvorby strategií dojde ke zvýšení jejich zájmu a povědomí o společných cílech 
a směru/vizi města. 

Místní zpravodaj se nadále rozvíjí a  získal cenu v rámci soutěže Zpravodaj roku. Město začalo využívat veškeré 
moderní a trendové způsoby komunikace. Také mediální propagace posílila, vzniká více zajímavých reportáží 
z našeho města, které se dostávají do krajských a případně i celostátních médií. Širší povědomí o městě Vrbno pod 
Pradědem se šíří napříč kraji, čímž se zvýší patriotismus a hrdost obyvatel, že jsou občany Vrbna.  

Zlepší se také aktivní komunikace mezi městem a podnikateli. Zástupci města pravidelně zjišťují potřeby 
podnikatelů, oceňují ekonomický, technologický či inovativní přínos podnikatelských subjektů. Je navázána také 
spolupráce města a podnikatelů na společných projektech. Podnikatelé se cítí být městem podporování ve své 
ekonomické činnosti. Dobrá strategie rozvoje města a dobrá komunikační strategie města vede také k rozvoji 
podnikatelské činnosti. Čím více je město zajímavější, tím víc oslovuje mladou generaci, aby se zde více zdržovala 
a žila.   

Rozvoj pravidelné a aktivní komunikace s neziskovými organizacemi přináší nové společné projekty, lepší 
informovanost o činnosti neziskových organizací apod. Činnost neziskových organizací je také pravidelně 
oceňována a popularizována v rámci pravidelných celospolečenských akcí.  

Obyvatelé i širší veřejnost jsou vtaženi díky včasné osvětě a spolurozhodování  do realizace důležitých projektů a 
celkového dění ve městě. Město má své centrum plné života, kde se všichni rádi setkávají,  jak při akcích,  tak i v 
běžném každodenním životě. Zajištěno a umocněno to bude jednotným a funkčním mobiliářem, kterým se 
budeme jasně definovat “tohle je Vrbno”. 

Kvalitní, profesionální, rychlá a moderní komunikace společně s kvalitní strategii rozvoje města, může vést  ke 
snížení trendu vysidlování města a nové, lepší prosperitě města.  

Logika intervence, hierarchie cílů  
 
Přístup k řešení stanoveného a definovaného problému je stanoven intervenční logikou. Globální cíl, tj. 
hlavní směřování v dané oblasti je zastřešen vizí komunikace. V rámci scénáře budoucího vývoje je 
vykreslena představa o možném budoucím vývoji, bude-li intervence v naplňování strategických cílů 
pokračovat dle stanoveného postupu, je možné dosáhnout scénáře budoucího vývoje.  
Celkem byly stanoveny 4 problémové okruhy a z nich vychází strategické cíle. Každý strategický cíl má 
nastaveny své specifické cíle, jejichž dosažení je zajištěno formou opatření k dosažení specifických cílů.  
 



   

 

 

15 

 

Systém strategických cílů 
Obrázek 6: Systém strategických cílů 

 

 

SC1: Realizovat účinné, aktivní a 
atraktivní komunikaci města s využitím 

klíčových nástrojů komunikace

SC2: Zvyšovat image města a 
podporovat spolupráci s aktéry města. 

SC3: Nastavit perspektivu města a 
držet směr

SC4: Budovat profesionální a přívětivý 
úřad

Strategie komunikace 

2022-2027
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Strategická mapa 

 

1.Realizovat účinnou, aktivní a 
atraktivní komunikaci města s 

využitím klíčových nástrojů 
komunikace

1.1 Nastavit postupy, 
kompetence a základní rámec 
obsahu komunikace na úřadě

1.2 Rozvíjet potenciál 
webových stránek města pro 
rychlou, včasnou a atraktivní 

informovanost

1.3 Podporovat rozvoj 
potenciálu webových stránek 
organizací města pro rychlou, 

včasnou a atraktivní 
informovanost u organizací 

města

1.4 Dále zvyšovat kvalitu 
atraktivitu místního 

zpravodaje

1.5 Rozšiřovat atraktivní 
informovanost na sociálních 

sítích a zahájit vzájemnou 
komunikaci s občany.

1.6 Profesionalizovat 
telefonickou komunikaci 

zaměstnanců

1.7 Profesionalizovat 
mailovou  komunikaci 

zaměstnanců

1.8 Rozšířit, systematizovat, 
usnadnit komunikaci přes 

úřední desku

1.9 Zlepšit dostupnost hlášení 
místního rozhlasu

1.10 Rozvíjet geoinformace 
pro využití u zaměstnanců a 

občanů

1.11 Aktivně rozvíjet 
propagaci a informovanost 

města v mediích

1.12 Popularizovat a šířit 
kroniku města

1.13 Vytvářet atraktivní 
propagační materiály v 

různých podobách s různými 
aktuálními tématy

1.14 Zavést moderní nástroje 
komunikace a zrychlit 

informovanost

2. Zvyšovat image města a 
podporovat spolupráci s aktéry 

města 

2.1 Podporovat patriotismus 
ve městě

2. 2Rozvíjet aktivity 
participace města s občany 

2.3 Rozvíjet větší míru 
spolupráce s podnikateli na 

území města 

2.4 Rozvíjet větší míru 
spolupráce s neziskovými 

organizacemi 

2.5 Vybudovat moderní 
navigační systém ve městě a 

okolí

2.6 Estetizovat  a sjednotit 
prvky města

3. Nastavit perspektivu 
města a držet směr

3.1 Rozvinout strategické 
řízení na úřadě i ve městě pro 
Strategii rozvoje města Vrbno 

pod Pradědem

3.2 Rozvinout strategické 
řízení na úřadě i ve městě pro 

strategie v sociální oblasti

3.3 Rozvinout strategické 
řízení pro strategii Plánu 
prevence kriminality na 

období 2022-2026 

3.4 Rozvinout strategické 
řízení pro Strategii 

komunikace s veřejností ve 
městě Vrbno pod Pradědem 

2022-2027

3.5 Rozvinout strategické 
řízení pro strategii v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu

4. Budovat profesionální a 
přívětivý úřad

4.1 Zvyšovat profesionalitu 
úředníka v osobním kontaktu

4.2 Budovat sounáležitost a 
kolegialitu pracovníků

4.3 Podporovat kvalitní 
informovanost směrem k 

různým cílovým skupinám a 
různým informačním 

kanálům.

4.4 Rozvíjet digitalizaci na 
úřadě a vstup do on-line 

prostředí
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Problémový okruh 1: Realizace účinné, aktivní a atraktivní komunikace 
města 

Strategický cíl 1: Realizovat účinnou, aktivní a atraktivní komunikaci města s 
využitím klíčových nástrojů komunikace 

Trendem dnešní doby je velké množství informací přenášené na komunální úroveň. V rámci vstupní 
analýzy byly zjištěny hlavní využívané nástroje komunikace, nástroje využívané méně často a nástroje 
nevyužívané. Mezi často využívané nástroje komunikace patří zejména konvenční a tradiční nástroje 
komunikace, např. web, místní zpravodaj, mobilní rozhlas. V menším měřítku nebo spíše vůbec jsou 
využívány nástroje  moderní komunikace, zejména digitální nástroje, např. aplikace, chatovací nástroje, 
chytré zastávky aj.  a nástroje směřující ke vzájemné komunikaci nejenom ke komunikaci jednostranné, 
např. nástroje zahrnující participaci občanů.  V rámci cíle budou představeny klíčové nástroje města a cíle 
pro jejich zlepšování. 

Z dotazování vyplývá podprůměrné hodnocení úrovně a kvality informovanosti. Průměrná známka 2,46-
občané a 2,5 zastupitelé.  Naopak zaměstnanci se domnívají, že kvalita informovanosti je dobrá prům. 
známka 1,58. Mezi často využívaný informační kanál u občanů patří informace získané z doslechu, 
přestože informace z doslechu občané nepreferují jako informační kanál. Možnosti některých klíčových 
nástrojů komunikace, např. web, mobilní rozhlas, soc. sítě nejsou naplněny. Nejnižší ze sledovaných 
oblastí je informovanost o strategii a směřování města, známka 2,86.  

Důležitým aspektem účinné spolupráce jsou nastavené procesy práce v oblasti komunikace. Je důležité 
mít nastavené kompetence a odpovědnost za komunikaci, co se má komunikovat a jakými formami bude 
komunikace probíhat. Z tohoto důvodu se jeví jako důležité stanovit tým pro propagaci, tzv. PR tým, 
který nastaví koncepci práce s informacemi.  

 

Specifický cíl: Nastavit postupy, kompetence a základní rámec obsahu komunikace na úřadě.   

• Opatření: Vytvořit PR tým úřadu města a nastavit formy aktivní spolupráce.  
Pravidelné sdílení informací. PR tým:  garant pro naplňování cílů komunikační strategie, tiskový 
mluvčí, propagační pracovník, pracovník pro cestovní ruch,   IT pracovník, pracovník za strategie,  
zástupci odborů pro komunikaci. Nastavit formy spolupráce s tiskovým mluvčím. Řešit zastupitelnost 
týmu kompetence, odpovědnost a pravomoce. Pravidelně školit tým pro práci nástroji komunikace. 
Stanovit zástupce na odborech pro zajišťování informovanosti. 

• Opatření: Zavést hodnotící systém aktivního přístupu v informovanosti. Odstraňovat bariéry, že 
informovat se nemá. 

• Opatření: Realizovat pravidelný monitoring návštěvnosti  klíčových nástrojů komunikace (web, sítě, 
mobilní rozhlas). 
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Web 

Webové stránky (www.vrbnopp.cz) města slouží občanům a také turistům pro jejich informovanost o 
dění ve městě, možnost řešení úředních záležitostí a zjišťování dalších informací o městě. Základní 
strukturou jsou informace o městě, jeho okolí a historii, dále informace z Městského úřadu a informace 
z nejvyšších orgánů města tj. Rada a Zastupitelstvo, případně z výborů a komisí města. Občané naleznou 
důležité rady v sekci “Potřebuji si zařídit”, která je navede na způsob řešení životních situací a případně 
poradí s formuláři pro danou situaci.  

Návštěvníci webu naleznou na úvodní stránce aktuality, což jsou novinky z města a blízkého okolí nebo 
informace, které byly přímo vybrány jako zajímavá a užitečná témata. E-Služby úřadu pomohou 
návštěvníkovi webu při výběru elektronické služby. Dále na webu jsou vyhledávané informace, odkazy 
na služby a jiné důležité odkazy. Problémovým okruhem je aktuálnost a provázanost webových stránek 
s dalšími nástroji komunikace. 

Specifický cíl: Rozvíjet potenciál webových stránek města pro rychlou, včasnou a atraktivní 
informovanost 

• Opatření: Zvýšit informovanost o aktuálním dění. Oblasti informování:  akce; tipy-rady; historie; 
výlety; odborné témata;  o činnosti úřadu;  kompetence úřadu;  zákony; povinnosti občana; o 
strategii města naplňování cílů; vizi - směřování města; o  projektech města; zakázkách města. 
Nutnost pravidelného odstraňovaní starých článků.  

• Opatření: Aktivizovat vzájemnou komunikaci a zapojení občanů ke sdílení, spolurozhodování a 
inovacím. Ankety, soutěže, dotazníky, příspěvky občanů, diskuze, napište nám. 

• Opatření: Propojit témata mezi jednotlivými komunikačními kanály (webové stránky, zpravodaj, 
mobilní rozhlas) 

 

Specifický cíl: Podporovat rozvoj potenciálu webových stránek organizací města pro rychlou, 
včasnou a atraktivní informovanost u organizací města 

• Opatření: Doporučit a podpořit aktualizaci a modernizaci webových stránek ZŠ. 

• Opatření: Doporučit a podpořit aktualizaci a modernizaci webových stránek Technických služeb. 

 

Místní zpravodaj 

Zpravodaj vychází 11 x ročně (v létě jedno dvojčíslo) v nákladu cca 1.010 kusů, periodický tisk územně 
správního celku, vydává Město Vrbno pod Pradědem, cena obvyklého výtisku: 15 Kč, letního dvojčísla 
20 Kč, vydávání měsíčníku dotuje město přes svou příspěvkovou organizaci KIV; ačkoli jde o měsíčník 
SOV, obce Vrbenska se na hrazení nákladů za výrobu periodika nepodílejí /pouze kupují hotové výtisky 
pro svou potřebu; měsíčník redakčně připravuje KIV Vrbno, p. o. Dostupnost ve Vrbně je na 10 
prodejních místech, v sousedních obcích na obecních úřadech, některé obce samy distribuují místním 
občanům. 

Vychází ze Zásad pro vydávání Zpravodaje SOV, které schválila Rada města (ta jmenuje také redakční 
radu, schvaluje ceník inzerce; vedoucí redaktor zajišťuje obsahovou část, vyváženost a objektivitu 

http://www.vrbnopp.cz/
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informací). Distribuováno je na prodejní místa ve Vrbně pod Pradědem (10 míst) a do sousedních obcí 
(Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva). 

Zpravodaj kupují a čtou zejména starší občané bez internetu a počítačů a lidé 40+. Podnikatelé využívají 
pro inzerci, občané využívají společenskou rubriku – podávají blahopřání a vzpomínky. Společenské a 
zájmové organizace ve Zpravodaji informují o svých akcích formou pozvánek či následně popisu průběhu 
akcí. Sportovní oddíly využívají pro informování o svých výsledcích. Informace v článcích jsou pro občany 
města Vrbna pod Pradědem a okolní obce sdružení Karlova Studánka, Ludvíkov, Karlovice a Široká Niva. 

Slabým místem zpravodaje je jeho aktuálnost, jelikož se jedná o měsíčník a tudíž občané dostávají 
informace se zpožděním. 

Specifický cíl: Dále zvyšovat kvalitu atraktivitu místního zpravodaje 

• Opatření: Nastavit kontrolní mechanismy kvalitu a správnost informací ve zpravodaji. Průběžné 
zasílání podkladů. Rozvinout spolupráci při tvorbě zpravodaje apod.  

• Opatření: Zavést pravidelné rubriky informovanosti. Témata vycházející z činnosti úřadů; 
představování kompetencí úřadu; zákonů; o strategii města a jejím naplňování vizi-směřování města 
projektech města a zakázkách města. 

• Opatření: Nadále zvyšovat kvalitu a tvůrčí potenciál místního zpravodaje a zapojit se do soutěže o 
zpravodaj roku. 

 

Sociální sítě 

Ve městě je v komunikaci využívána sociální síť Facebook a Instagram. Facebook 
https://www.facebook.com/vrbnopp je sociální síť, která městu slouží pro bližší interakci s občany a 
návštěvníky města a případně je zapojení do dění ve městě. Přispívá město a návštěvníci na Facebooku. 
K jeho aktualizaci dochází podle potřeby. Počet návštěvníků za měsíc únor 2022 byl 4 259. Dosah 
příspěvků v roce 2020 byl 107 735 a v roce 2021 pouze 71 460. Z úřadu má převážně přispívat PR 
pracovník a tiskový mluvčí. Jinak přispívá IT pracovník a pracovník za cestovní ruch. Může přispívat také 
starosta města, který také někdy dává příspěvky. Občany a turisty lze aktivně zapojit pomocí ankety, 
diskuze apod. Z analýzy vyplývá potřeba větší aktivity na FB, jelikož občané rádi využívají tento nástroj 
komunikace.  

Instagram https://www.instagram.com/vrbnopp/ slouží jako nástroj pro prezentaci města a komunikaci. 
Převážně zodpovídá a přispívá pracovník za cestovní ruch a jinak přidává také IT pracovník. Aktualizuje 
se podle potřeby. Např. popis, základní struktura, kdo přispívá, jak často se aktualizuje, typy 
nejúspěšnějších článků nebo rubrik. 

 

Specifický cíl: Rozšiřovat atraktivní informovanost na sociálních sítích a zahájit vzájemnou 
komunikaci s občany. 

• Opatření: Zvýšit atraktivitu a četnost příspěvků - o aktuálním dění, pozitivním zpravodajství, pozvánky 
na akce, o historii, krásy a atraktivity Vrbna p.p. a okolí, tipy na výlety, odpočinek, trasy, odborná 

https://www.facebook.com/vrbnopp
https://www.instagram.com/vrbnopp/
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témata, o činnosti úřadu, o strategii a vizi města, projektech a zakázkách města, o udržitelném 
rozvoji.  

• Opatření: Aktivizovat vzájemnou komunikaci a zapojení občanů - odpovědi v diskuzi, ankety, soutěže, 
kampaně, dotazníky, příspěvky občanů, diskuze, foto příspěvky občanů, video příspěvky občanů, 
oceňování příspěvků. 

• Opatření: Propojit témata mezi jednotlivými komunikačními kanály a skupinami aktérů - sociální sítě 
x webové stránky, zpravodaj, mobilní rozhlas. Sdílet akce příspěvkových, neziskových organizací a 
dalších institucí. Používat hashtagy, odkazování. 

• Opatření: Zlepšovat kvalitu vizuálních příspěvků ze strany PR týmu. Zaměřit se na krásy přírody, 
historii, inovace, ale i problematické oblasti, dbát na kvalitu fotografií a videí.  

• Opatření: Zlepšovat kvalitu textových či audio příspěvků PR týmu. Mluvit řečí cílové skupiny, 
srozumitelně, jednoduše, stručně, pozitivně. 

 

Telefon 

Telefon je hlavní tradičním nástrojem komunikace. Telefonování na úřad funguje následujícím 
způsobem. Po volání klienta se ozve hláška o monitorování hovoru, ústředna  automaticky spojuje 
požadovanou klapku dle telefonního seznamu, v případě nepřijetí hovoru (cca 5 vyzvánění) se 
automaticky přepne na zastupující osobu, pokud není hovor přijat ani zastupující osobou automaticky 
se přepíná na podatelnu. Mobilní čísla má v současné době cca 24 zaměstnanců včetně vedení města. 
Mobilní telefon má vždy vedoucí odboru a další zaměstnanci, kteří zvýšeně komunikují s klienty, tráví 
značnou část pracovní doby v terénu. Počet příchozích a odchozích telefonních hovorů není sledován. 
Pevné linky jsou převážně využívány na příchozí hovory, k odchozím je využívají převážně zaměstnanci, 
kteří nemají přidělen služební mobilní číslo.  

Možnou příležitostí jsou benefity pro zaměstnance v rámci mobilního operátorů. Pro rozvoj 
profesionality komunikace zaměstnanců je vhodné nastavit jednotná pravidla komunikace.    

 

Specifický cíl: Profesionalizovat telefonickou komunikaci zaměstnanců 

• Opatření: Nastavit jednotná pravidla profesionální a přívětivé komunikace po telefonu.  

 

Mail 

Mailová komunikace funguje a je dalším pilířem komunikace na úřadě. Na úřadě je zřízen e-mailový 
klient od Google v prohlížeči internetu, případně MS Outlook. Každý zaměstnanec má vyhrazenou 
emailovou schránku o velikosti 15 GB. E-maily jsou uloženy v cloudu na Google. Omezení počtu 
poštovních schránek do 50 účtů. Jako možné riziko bylo identifikováno riziko výpadku internetu, ochrany 
dat.  
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Specifický cíl: Profesionalizovat mailovou  komunikaci zaměstnanců 

• Opatření: Nastavit jednotná pravidla profesionální a přívětivé komunikace po mailu.  

 

Datová schránka  

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem informačního systému je 
státní podnik Česká pošta.  Jedná se o elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného 
zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné 
správy a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé (od 1. ledna 2010 fyzické i právnické osoby 
mezi sebou). Datová schránka je povinná pro orgány státní moci a právnické osoby zapsané v obchodním 
rejstříku, dobrovolná je pro většinu podnikajících fyzických osob, zřídit si ji mohou i nepodnikající fyzické 
osoby. Orgány veřejné moci jsou povinny posílat dokumenty adresátům přednostně do datové schránky, 
mají-li ji zřízenu, a vzhledem k právní fikci doručení tak mají subjekty, jimž schránka byla zřízena, de facto 
povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat. Datovou schránku obsluhuje podatelna. Provádí podání 
dodaných zpráv a odeslání datových správ z informačního systému za pomocí systému datových 
schránek. Propojení služby s IS. Nebyly doporučeny žádné opatření pro tuto komunikaci.   

 

Úřední deska  

Vyvěšení dokumentů je možné zveřejnit na úřední desce přímo ze spisové služby. Dále se písemnost 
vytiskne a zveřejní v listinné podobě na úřední desku před budovu MěÚ. Zájemci o vyvěšení dokumentu 
zasílají žádost převážně přes datovou schránku, popř. mailem na podatelnu. Zaměstnanci MÚ přes 
spisovou službu Ginis. Město má také digitální úřední desku. Nástroj využívají hlavně zaměstnanci MěÚ 
Vrbno p/P a jiné úřady a instituce např. exekutorský úřad, městské úřady jiných měst a obcí, hygienické 
stanice, aj. k šíření informací. 

 

Specifický cíl: Rozšířit, systematizovat, usnadnit komunikaci přes úřední desku 

• Opatření: Zřídit novou elektronickou úřední desku. 

 

Místní rozhlas 

Od roku 2017 jsou radou města schváleny Zásady pro užívání městského rozhlasu. Nejčastější zájemci o 
hlášení jsou organizace a instituce zřízené městem (Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, 
Technické služby) a spolky, sdružení a neziskové organizace. Nejpopulárnější hlášení je na kulturní 
představení. Hlášení rozhlasu probíhá pondělí-sobota v 11 hodin a v 14.30 hodin. Mimo uvedenou 
vysílací dobu jsou odvysílány pouze vlastní informace a sdělení městského úřadu, havarijní situace a 
vyhlášení pátrání po nezvěstných lidech a jiné důležité sdělení. Hlášení probíhá cca 30 minut měsíčně. 
Nejvíce se hlásí od dubna do října, kdy je pořádáno více kulturních a sportovních akcí. Hlášení rozhlasu 
zajišťuje pověřený pracovník městského úřadu a je odvysíláno z budovy úřadu. Městský rozhlas 
bezúplatně zveřejňuje vlastní informace a sdělení městského úřadu, rady města, zastupitelstva města. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doru%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_fikce
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Dále využívají rozhlas lékaři a lékárníci, neziskové organizace, sdružení, spolky a organizace zřízené 
městem. Modernizace místního rozhlasu není plánována. Některé lokality nejsou dobře pokryty místním 
rozhlasem.   

 

Specifický cíl: Zlepšit dostupnost hlášení místního rozhlasu 

• Opatření: Umístit zvukový záznam místního rozhlasu na webové stránky, popř. do aplikace 
města. 

 

Informační panel 

Město provozuje jeden informační panel. Promítají se tam stránky města, jízdní řády, výlety apod. 
Informační panel  je umístěn u OC Albert na Jesenické ulici. Nejsou plánování žádná opatření. 

 

Geoinformatické nástroje 
Geoinformatické nástroje, tedy GIS nástroje, jsou prostředky komunikace, které nesou informaci v 
nějakém mapovém zobrazení. Mapové informace bývají dostupné v určitém obsahu a podrobnosti 
zvlášť pro veřejnost a v jiné informační úrovni dovnitř úřadu, pro potřeby zaměstnanců obce. Nejedná 
se o komunikační kanál konverzačního typu, ale spíše komunikační kanál pro efektivní přenos informace.  
 

Do GIS nástrojů obecně řadíme veškeré mapové podklady k zobrazení, kam spadá základní mapová 
aplikace, obecní geoportál, dále všechny druhy pasportů, tj. podrobné informační karty k bodům či 
liniím, ale i nástroje územního plánování, jakými je územní plán, anebo aplikace pro komunitní 
plánování, dále i hlášení podnětů občany, které rovněž probíhá v mapovém prostředí nebo třeba 
specifický nástroj jako je topotéka. Topotéka je moderním geoinformatickým nástrojem města a může 
občanům přibližovat historii i současnost města formou fotografií, videí či 3D prezentací umístěných 
přímo v mapě města.    

 
Město Vrbno p. P. používá systém geoinformatických nástrojů G-Obec, která nabízí možnost  vedení 
pasportu města např. majetek typu mobiliář, kamerový systém, pronajaté pozemky, odpadové nádoby, 
rozhlas města, veřejné osvětlení lampy apod. Data jsou k dispozici veřejně.  
 

Specifický cíl: Rozvíjet geoinformace pro využití u zaměstnanců a občanů 

• Opatření: Rozšiřovat a pravidelně aktualizovat systém pasportů v GObci.  V oblastech: přehled 
pozemků určených k prodeji; přehled pronajatých pozemků města; evidence mobiliáře města; 
pasport zeleně města; pasportu veřejného osvětlení; pasport nádob na tříděný odpad, na textil 
a boty. Plánovaných projektů, investic města a průběhu jejich naplňování v čase. 

• Opatření: Vytvoření topotéky města a zapojení občanů do její tvorby.  
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Mobilní rozhlas 

Zajišťuje webmaster a redakce Zpravodaje. Nejúspěšnější jsou rozesílky o odstávkách vody a o 
dopravním omezení. Celkem 710 registrovaných občanů, 75 207 přečtených zpráv, 17 vyřešených 
podnětů, 577 pochval od občanů. Statistika rozesílek celkem: sms zprávy 14 499, e-maily 108 920, zprávy 
do aplikace 45 191. Hlasové zprávy nejsou využívány. Občané také využívají pro zaslání podnětu. 
V důsledku stagnujícího počtu registrovaných uživatelů a vysoké ceny za mobilní rozhlas, dojde 
k nahrazení mobilního rozhlasu aplikací do mobilu.  

 

Media, televize, rozhlas, noviny, tiskový mluvčí 

K budování image města, slouží kvalitní, intenzivní a pozitivní prezentace města v mediích. Komunikaci 
v mediích zajišťuje tiskový mluvčí. Základní úkol tiskového mluvčího je propagovat a podávat oficiální 
oznámení za město v mediích, městský úřad.  Počet zpráv v mediích a vystoupení různého druhu je 
v průměru mezi dvaceti a třiceti za měsíc do následujících kanálů Zpravodaj, Deník, web další moderní 
media, případně rozhlas a televize – zejména Tv Polar. 

Vstupy do televize a do rozhlasu zajišťuje vedení města, příp. tiskový mluvčí, zejména se jedná  ČTK a 
ČT, Tv Polar. Inzerce v novinách se realizuje nárazově podle potřeby. Zpravodajství v novinách, zejména 
ČTK a MF Dnes si zajišťují redakce podle svých zjištění. Zpravodajství si vyrábí jednotlivá média sama. 
V současné době město neplánuje zřízení vlastního televizního kanálu. Pro ukládání video prezentací 
bude sloužit You-tube kanál.  

Využívá se  také personální inzerce – volná místa. Články – pozvánky na akce, zpravodajství o dění ve 
Vrbně. Inzerce se realizuje nárazově a nepravidelně. Články cca 5 za měsíc, podle zajímavosti a počtu 
akcí a atraktivity. Inzerce je dodávána obchodnímu zástupci Bruntálského a Krnovského deníku. 
Zpravodajství si zajišťuje redakce Bruntálského a Krnovského deníku sama, případně obdrží pozvánky a 
náměty mailem. 

Občané hodnotí image města jako podprůměrnou, proto vhodné posilovat propagaci města v mediích. 

 

Specifický cíl: Aktivně rozvíjet propagaci a informovanost města v mediích   

• Opatření: Zachovat a využívat you-tube prostor pro ukládání propagačních videí, vzdělávacích 
programů města, záznamů ze Zastupitelstva 

• Opatření: Zachovat a rozvinout propagaci  města v tiskovinách. 

• Opatření: Zachovat a rozvinout propagaci města  v televizních kanálech. 

• Opatření: Zachovat a rozvinout propagaci města  v rozhlase. 

• Opatření: Nastavit spolupráci tiskového mluvčího se zaměstnanci, vedením apod.  

Kronika 

Kroniky jsou vedeny jak v tištěné podobě, které jsou k nahlédnutí v kanceláři č. 101., tak v elektronické 
podobě na webu města. K dispozici jsou kroniky od roku 2000. Kroniky do roku 2000 nebyly psány 
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pravidelně a nemáme je k dispozici. Kroniky do roku 1945 jsou německy psané a jsou uloženy ve státním 
archivu Bruntál. Po odevzdání zpracované kroniky je občanům oznámeno, že ji mohou připomínkovat, 
je tomu uveřejněn článek na webu, ve zpravodaji. Po období připomínkování je schválena Radou města 
a následně i Zastupitelstvem města. Je možné rozvíjet povědomí občanů a o kronice města a aktivizovat 
občany ke spolupráci na tvorbě kroniky. 

Obsahem kroniky jsou události konkrétního roku; informace o obyvatelstvu; sociální a zdravotní 
charakteristika; bezpečnost; pohřebnictví; politický a veřejný život; výstavba; rozvoj města; turistika a 
životní prostředí; zemědělství a lesní hospodářství, průmysl a služby; kultura, sport a školství. 

 

  Specifický cíl: Popularizovat a šířit kroniku města 

• Opatření: Digitalizovat kroniku.  

• Opatření: Popularizovat kroniku. Zapojit do její tvorby občany (ankety, soutěže, příspěvky, sběr 
historických dokumentů, informovat o kronice).   
 

Propagační materiály 

Kvalitní propagace umožní občanům, turistům či jiným orgánům dozvědět se více o městě, historii, 
atraktivitách, vizi, hodnotách, aj. Současné nástroje propagace se netýkají pouze tradiční papírové 
podoby,  propagační materiály vznikají v on-line podobě s využitím videí, QR kódů, webinářů, reportáží 
aj. Kromě propagace turistických cílů je vhodné propagovat také témata celospolečenská a sociální 
témata, např. životní prostředí, zdravý životní styl, odpadové hospodářství.  

Zajímavou komunikační příležitost pro obec a její občany přináší potenciál vzdělávacích materiálů. Je 
oboustranně výhodné, když jsou občané průběžně a neinvazivně vzděláváni v důležitých tématech 
aktuální doby. Pro vzdělávání cílových skupin nejsou určeny jen informační tištěné letáky, ale mnohem 
větší vzdělávací dopad mají video-tutoriály, webináře s možností aktivního zapojení občanů, on-line 
návody, e-kurzy, či kvízy. Město Vrbno p. P. systematicky nezpracovává žádné vzdělávací materiály.  

Město pravidelně připravuje papírové propagační tiskoviny a letáky, kalendář akcí, průvodce Vrbno pod 
Pradědem a okolí,  plakáty, brožury a propagační knihy. Propagaci zajišťuje Turistické informační 
centrum, KIV a Město. Například pro rok 2022 připravuje tisk Zříceniny na Vrbensku jedná se o skládací 
leták v nákladu 3 000 ks., bloky s logem TIC  v nákladu 300 ks, stolní týdenní kalendář Vrbna ve spolupráci 
s MěÚ, průvodce Průmyslová stezka v nákladu 4 500 ks, vizitku s kapesním kalendářem v nákladu 2 000 
ks, trhací mapu běžky v okolí Vrbna v nákladu 1 000 ks. 

Propagační materiály jsou distribuovány jednotlivcům - návštěvníkům infocentra, na veletrzích 
cestovního ruchu, ubytovatelům na Vrbensku po domluvě, či vyzvednutí. Magazín Jeseníky - 
distribuován zdarma na místa s turistickým potenciálem, hotely, informační centra či akce se zaměřením 
na cestovní ruch, jsou v Pendolinech a dalších rychlovlacích Českých drah nebo na letištích v Ostravě či 
Brně.   

Město připravuje také propagační knihy. Propagační knihy jsou využívány jako dary pro návštěvníky 
města, oceněným osobnostem apod. Poslední vydanou knihou je Průvodce Vrbnem a okolím s kronikou 
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města Vrbna a okolních obcí Josef Lowag 1888 – vydáno 2021, náklad 300 ks. Příležitostí se jeví inovace 
forem propagačních materiálů, vzdělávací propagační materiály.  

 

Specifický cíl: Vytvářet atraktivní propagační materiály v různých podobách s různými 
aktuálními tématy.  

• Opatření: Vytvářet moderní  propagační či výukové materiály města v papírové podobě.  

• Opatření: Vytvářet výukové propagační či výukové materiály  města v elektronické podobě 
(webináře, videa, worshopy,aj).  

• Opatření: Vytvořit pravidelně nové publikace o městě, historii, přírodě, rodácích apod. 

• Opatření: Vytvářet propagační materiály a upomínkové předměty města. 

 

Zavádění moderních nástrojů komunikace 

Mobilní aplikace v telefonu nabízí plně digitalizované prostředí, které obvykle kromě telefonu přirozeně 
nabízí i variantní využití v tabletu nebo počítači. Tato forma je velice aktuální pro mladší cílové skupiny 
a nabízí vysokou míru aktuálnosti informaci.  Aplikace je občanům volně přístupná ke stažení do 
mobilního telefonu nebo přístupná na internetu. Informace jsou prezentovány obecnou formou jako na 
webových stránkách, anebo individualizovaně dle nastavení občana. Město Vrbno p. P. nepoužívá vlastní 
aplikace.  

Chatovací nástroje, které umožňují rychlou komunikaci s občanem a rychlé uspokojení jeho požadavků. 
Chatovací nástroje mohou být také zařazeny pro komunikaci mezi zaměstnanci, např. využívání 
komunikace v pracovních skupinách umožňuje rychlou výměnu informací. Mezi chatovací nástroje 
mohou patřit klasické aplikace jako např. WhatsApp, existují také verze různých aplikací pro komunikaci 
pracovních skupin. Automatickou odpověď klientům zajišťuje také naprogramovaný chatbot, který 
nabízí občanovi okamžitou odpověď na základní otázky. Město Vrbno p. P. nepoužívá žádnou on-line 
komunikaci a  chatovací nástroje.  

Nástrojem pro sdělování rychlých informací obce, avšak bez možnosti interakce s občany, je newsletter. 
K jeho odběru se lze přihlásit právě na webových stránkách či jiných kanálech obce a dostávat poté 
pravidelně informace o obci v elektronické podobě na email. Většinou se jedná o souhrn informací 
zveřejňovaných průběžně na webu a s pravidelnou či nepravidelnou frekvencí. V současné době město 
Vrbno p. P. nerealizuje žádný vlastní newsletter. 

 

Specifický cíl: Zavést moderní nástroje komunikace a zrychlit informovanost.  

• Opatření: Zavést novou  aplikaci města „Moje město v mobilu“ s cílem rozvíjet informovanost a 
participaci s   občany, turisty, podnikateli, neziskovými organizacemi. 

• Opatření: Vytvořit možnosti přímého chatování se zaměstnanci popř. s chatbotem  při zjišťování 
informací. 

• Opatření: Publikovat newsletter a šířit různými kanály, např. webové stránky, mobilní aplikace, aj.   
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Problémový okruh 2: Zlepšování image města a podpora vzájemné 
komunikace 

Strategický cíl 2: Zvyšovat image města a podporovat spolupráci s aktéry města.  

 

Rozvoj patriotismu občanů 

Patriotismus občanů znamená kladný postoj k městu. Úroveň a kvalita komunikace patriotismus u 
občanů výrazně posiluje. Cílem města je i nadále posilovat patriotismus občanů, dle výsledků šetření se 
cítí být patrioty 69% z dotazovaných, u zaměstnanců úřadu se cítí být patrioty 59% zaměstnanců. 
Patriotismus je spojován s historií města, tradicí a vzájemnou spoluprací podporou občanů v různých 
oblastech.  

Rozvoj patriotismu se město rozhodlo podpořit založením nového informačního kanálu města - vlastní 
topotéky, dále rozvinutím aktivit týkajících se kroniky města a budování či posilování tradic města, kde 
se občané mohou setkávat a trávit společný čas. Některá z opatření byla zařazena v předchozím 
strategickém cíli z důvodu nastavené koncepce a nebudou zde duplikována.   

 

Specifický cíl: Podporovat patriotismus ve městě 

• Opatření: Zachovávat, udržovat a rozvíjet tradice (vánoční jarmark, slavnosti, čarodejnice, lapkové) 

 

Aktivity participace s občany, podnikateli, neziskovými organizacemi 

Aktivní komunikace a společné rozhodování s občany, tzv. participace podporuje důvěru občanů a 
zvyšuje transparentnost řízení města. Výrazně také přispívá ke zlepšování image města a budování 
patriotismu občanů. A právě zapojení občanů do života obce je cílem moderní komunikace. Když obec 
tam, kde je to možné, umožní svým občanům podílet se na rozhodování, mohou tím získat obě strany. 
A pokud se občané na takové společné věci s obcí domlouvají, je to jednoznačný proces komunikace. 

Mezi dobrou praxi patří společná diskuze, aktivní získávání podnětů, názorů, námětů k aktuálním 
otázkám, ke strategickým otázkám a k velkým projektům. Využívají se metody dotazování – ankety, 
dotazníky apod., společná setkání u kulatého stolu, veřejná projednání, setkání se starostou apod.  
Pokročilým systémem anketního dotazování na přání občanů je participativní rozpočet. Participativní 
rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz 
z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím 
období vylepšit a vybrané projekty následně realizuje. 
 
Nedílnou součástí participace je komunitní plánování. Komunita, tzn. všechny zainteresované strany se 
zde společně domlouvají na společných cílech a stanovují si kroky k jejich dosažení. Komunitního 
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plánování se využívá při strategickém řízení. Do participace by měli být zařazeni všechny cílové skupiny 
komunikace.  

Aktivity participace (jako např. kulaté stoly se zainteresovanými skupinami, setkání se starostou, 
participativní rozpočet, pravidelné ankety, společné řešení projektů apod. nejsou v současnosti městem 
Vrbno p. P. využívány nebo jsou využívány jen ve velmi omezené míře.  Aktivity participace neprobíhají 
pouze osobně, ale také prostřednictvím klíčových nástrojů komunikace a to zejména na webu, kde 
mohou být využívány ankety, soutěže, dotazníky, diskuzní fóra, aj.  

Z dotazování vyplývají náměty k rozvoji aktivit, které by vedly k většímu zapojení občanů do společné 
diskuze, rozhodování a vzájemné inspirace. Je důležité, aby se vedení města aktivně angažovalo v rámci 
realizace participačních aktivit.  

 

Specifický cíl: Rozvíjet aktivity participace města s občany.  

• Opatření: Realizovat vzájemnou komunikaci s občany, např.  pravidelná veřejná projednání, ankety, 
besedy k velkým projektům, (např. centrum města, jednotný mobiliář, architektonické návrhy 
projektů apod.). Propojit s webem.  

• Opatření: Rozvíjet informovanost o všech veřejných zakázkách, významných projektech.  

 

Participace města s podnikateli  

Dobrá spolupráce s podnikatelskou sférou je prospěšná pro každou obec. Podnikatelé vyžadují 
strategické informace o rozvoji města, velkých projektech, budování infrastruktury, o podnikatelských 
pozemcích. Dále je zajímá podpora  v oblasti financování podnikatelských projektů a podpory 
zaměstnanosti. Podnikatelé rovněž oceňují propagační podporu svých firem a dobrý navigační systém.  

Je vhodné zavádět pravidelné aktivity, které umožní společnou diskuzi s podnikateli, navazování 
kontaktů, zjišťování potřeb. Mezi náměty jak s podnikateli pracovat, zazněly různé aktivity, např. 
oceňování úspěšných podnikatelů, pravidelné setkávání a sdílení potřeb a názorů, vytváření 
aktualizované databáze podnikatelů aj.  

Specifický cíl: Rozvíjet větší míru spolupráce s podnikateli na území města   

• Opatření: Organizovat pravidelné sdílení s podnikateli, např. besedy, kulaté stoly, individuální 
setkávání. Zjišťovat názory stanoviska k připravovaným projektům, sdílet společnou vizi města. 

• Opatření: Propagovat a umožnit prezentaci místním podnikatelům.  Například zavést tradici ocenění 
úspěšných podnikatelů nebo ocenění za významný počin, např. 1. rok podnikatel, 2. rok učitel, 3.rok 
občan, aktivní databáze podnikatelů propagace podnikatelů v mediích ve zpravodaji.   
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Participace města s neziskovými organizacemi 

Kvalitní vztah k neziskovým organizacím je dobrou vizitkou města. Ve městě Vrbno pod Pradědem 
působí a svou činnost zde vykonává celkem 21 zájmových organizací a sdružení – více informací 
k neziskovým organizacím lze nalézt na webových stránkách. Dobrou praxí je pravidelné setkání 
s neziskovými organizacemi, častější řešení aktuálních otázek, oceňování činnosti neziskových 
organizací. Město může propagovat aktivity i činnost neziskových organizací na svých informačních 
kanálech apod. Je dobré rozšiřovat informační základnu o činnosti neziskových organizací.  

 

Specifický cíl: Rozvíjet větší míru spolupráce s neziskovými organizacemi   

• Opatření: Realizovat vzájemnou komunikaci s neziskovými organizacemi aktivními formami 
spolupráce. Např. oceňování, pravidelné setkání, ankety, aj.  

• Opatření: Provázat informační kanály s neziskovými organizacemi, rozšiřovat informovanost o 
činnosti neziskových organizací.   

 

Moderní navigační systém ve městě a okolí 

Přehledná a srozumitelná navigace přispívá ke spokojenosti občanů a zejména návštěvníků, kteří díky 
vhodnému rozmístění prvků informačního navigačního systému mohou v daném místě navštívit různé  
cíle, obchody, úřady, restaurace, kultura, turistické cíle  apod. bez složitého hledání. Do navigačního 
systému také patří turistické značení a cyklistické značení.  K turistickým cílům lze uvádět  další 
informace, např. dobu strávenou na cestě, případně náročnost terénu. Prvky informačního systému 
musí být sjednoceny.  

Multifunkční tabule umístěné na zastávkách hromadné dopravy mohou podporovat různé komunikační 

kanály, avšak původně jsou primárně konstruované na komunikaci dopravce s cestujícími. Umožněno je 

vyhledávání spojů, aktuální zobrazení zpoždění, ceníky, podmínky dopravy zavazadel a další.  

Sekundárně lze zapojit základní informace o obci, událostech města apod.  

Město Vrbno p. P. nemá žádné chytré zastávky. 

 

Specifický cíl: Vybudovat moderní navigační systém ve městě a okolí 

• Opatření: Vybudovat moderní informační navigační systém města. 

• Opatření: Vybudovat, doplňovat moderní navigační systém pro cyklostezky, turistiku doplnit info o 
dobu na cestě, náročnost apod. 

• Opatření: Budovat chytré zastávky s možností propagace města a značky města.  
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Estetizace a sjednocení prvků mobiliáře 

Město také komunikuje s jeho návštěvníky tím, jak vypadá. Jednotné prvky mobiliáře, např. lavičky, 
odpočívadla, dětské koutky, okrasné rostliny, odpadkové koše, cedule, nástěnky apod. jsou důležitou 
součástí vnější komunikace s občanem a návštěvníkem. Sjednocení spočívá v rozhodnutí o materiálu, 
provedení, barevném ladění apod. Vzhled, čistota a úprava hojně navštěvovaných míst jsou vizitkou 
města, která silně ovlivňují postoj k image města. Z námětů vyplývá potřeba stanovit jednotný přístup 
k estetizaci města a definovat typ mobiliáře města, který bude dlouhodobě jednotně využívaný ve všech 
lokalitách města.    

 

Specifický cíl: Estetizovat  a sjednotit prvky města 

• Opatření: Vytvořit jednotný mobiliář (zastávky, odpočívadla, veřejná prostranství) dle vizuálu města.  

Problémový okruh 3:  Vize a směřování města  

Strategický cíl 3: Nastavit perspektivu města a držet směr 

Město je velký celek a řízení rozvoje města zapadá do mnoha oblastí regionálního rozvoje. Úkolem města 
je realizovat promyšlené kroky rozvoje města a řešit systémově problémy města. Z tohoto důvodu je 
městům nejen legislativně doporučováno řídit aktivity rozvoje a řešení důležitých oblastí či otázek města 
formou strategického řízení. Základem strategického řízení je uvažování o vizi, takzvaném hlavním 
směru města v dané oblasti a nastavení hlavních cílů a opatření k jejich dosažení. Strategie samy o sobě 
změnu nezpůsobí, změnu zajišťuje cílená aktivita ve smyslu nastavených opatření a pravidelný 
monitoring dosažení cílů. Strategické řízení by se také mělo stát součástí kultury managemntu 
zaměstnanců, kteří by do strategického plánování měli být neustále a aktivně zapojováni.  

Město strategicky plánuje a řídí rozvoj dle zpracovaných strategií. Strategie jsou umístěny na webových 
stránkách města https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/strategicke-dokumenty/. Jsou zpracované 
níže uvedené strategie. Občané by měli být pravidelně seznamováni s hlavními směry města, vizí města, 
strategickými cíli i konkrétními projekty a výsledky dosahovaných cílů. Město má tyto strategie:  

Strategie rozvoje města na období 2017-2023. Setkání strategické komise probíhá 1-2 ročně. Se strategií 
pracují vedení města, garanti. 

Tématický akční plán Vrbenska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky 2019 – 2022. Řeší 
Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s pracovnicí sociálního projektu Snižování sociálního 
začleňování na Vrbensku 2020-2022. Se strategií pracuje odbor vnitřních věcí, vedení. 

Plán prevence kriminality na období 2022-2026  K minulé strategii se nekonaly žádné setkání ani 
pravidelný monitoring, funguje pouze komise prevence kriminality. Se strategií pracuje odbor vnitřních 
věcí, vedení.  

Komunitní plán sociálního začleňování 2022-2025. V současnosti probíhá tvorba nové strategie. Bylo 
schváleno Memorandum s Agenturou sociálního začleňování 2021+ Na podzim budou probíhat společné 
aktivity. V minulosti probíhalo setkávání 2x ročně.  

https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/strategicke-dokumenty/
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Strategie komunikace s veřejností ve městě Vrbno pod Pradědem 2022-2027. V současnosti je 
zpracovávána, záměrem je nastavit procesy práce pracovního týmu, pravidelné setkávání a monitoring 
strategie.  

 

Specifický cíl: Rozvinout strategické řízení na úřadě i ve městě pro Strategii rozvoje města Vrbno 
pod Pradědem 

• Opatření: Aktualizovat Strategický plán rozvoje města pro další období. 

• Opatření: Zajistit naplňování cílů strategie, pravidelný monitoring a doplňování strategických cílů.  

• Opatření: Popularizovat a šířit vizi, strategii, projekty, úspěšné akce.  

 

Specifický cíl: Rozvinout strategické řízení na úřadě i ve městě pro strategie v sociální oblasti 

Opatření: Aktualizovat strategii Strategický plán sociálního začleňování a Tématický akční plán 

Vrbenska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky pro další období 

• Opatření: Zajistit naplňování cílů strategie, pravidelný monitoring a doplňování strategických cílů.  

• Opatření: Popularizovat a šířit vizi, strategie, projekty, úspěšné akce. 

Specifický cíl: Rozvinout strategické řízení pro strategii Plánu prevence kriminality na období 
2022-2026   

• Opatření: Zajistit naplňování cílů strategie, pravidelný monitoring a doplňování strategických cílů.  

• Opatření: Popularizovat a šířit vizi, strategii, projekty, úspěšné akce.  

• Opatření: Vytvořit systém zapojení pracovníků do strategického plánování a řízení aktivit dle 
strategie. Nastavit spolupráci, inovativnost, doplňování nápadů, dosahování cílů apod 
 

Specifický cíl: Rozvinout strategické řízení pro  Strategii komunikace s veřejností ve městě Vrbno 
pod Pradědem 2022-2027 

• Opatření: Zajistit naplňování cílů strategie, pravidelný monitoring a doplňování strategických cílů.  

• Opatření: Popularizovat a šířit vizi, strategie, projekty, úspěšné akce. 

• Opatření: Vytvořit systém zapojení pracovníků do strategického plánování a řízení aktivit dle 
strategie. Nastavit spolupráci, inovativnost, doplňování nápadů, dosahování cílů apod 

 

Specifický cíl: Rozvinout strategické řízení pro strategii v oblasti rozvoje cestovního ruchu 

• Opatření: Vytvořit novou strategii cestovního ruchu a zajistit realizaci, pravidelný monitoring a 
sdílení. 
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    Problémový okruh 4: Profesionální a přívětivý úřad 

Strategický cíl 4: Budovat profesionální a přívětivý úřad 

 

Profesionální a vstřícný úředník 

Chování zaměstnanců, aktivita, profesionalita, vstřícnost formují vztah obyvatel k úřadu a k jeho 
představitelům. Zaměstnanci by měli být aktivně seznamováni s nástroji komunikace, systémem 
komunikačního toku v prostředí úřadu. Důležitou oblastí dobré spolupráce úředník-občan je kvalita a 
profesionální úroveň komunikace. Z námětů vyplývá, že je nutné úředníky pravidelně školit a rozvíjet 
v naslouchání, nenásilné komunikaci a proklientském přístupu  a průběžně odstraňovat bariéry 
v komunikaci jako jsou nepochopení, nezájem, neslušnost, neprofesionalita. Zaměstnanci by se měli 
také rozvíjet ve znalosti cizích jazyků.  

Organizace úředních hodin je na úřadě nastavena, důležité je zlepšit fungování procesu práce 
s návštěvníkem úřadu v případě nepřítomnosti zaměstnance a zajišťovat, co nejlepší dostupnost 
pracovníků úřadu v úředních hodinách.  Úřední hodiny na úřadě jsou čtyři dny v týdnu. Přičemž dva dny 
bez ohlášení po a st  7:00-11:30, 12:30 - 17:00 a  út, čt a pá 7:00 - 11:30, 12:30 -14.30 hod. (s 
doporučením předchozího ohlášení). Klienti jsou vyzváni na webových stránkách, vstupní informační 
tabule k upřednostňování úředních dnů (Po a ST) a upozornění na možnost nepřítomnosti úředníka v 
neúřední den (Út, Čt, Pá) z důvodu jiných pracovních povinností. Vedení města má prostory pro návštěvy 
ve svých kancelářích. Ostatní zaměstnanci návštěvy přijímají ve svých kancelářích, v případě většího 
počtu osob využívají přístavby městského úřadu.  

Specifický cíl: Zvyšovat profesionalitu úředníka a ostatních pracovníků v osobním kontaktu 

• Opatření: Zlepšit mechanismus dostupnosti pracovníků na pracovišti, zajistit kontrolu. 

• Opatření: Realizovat školení a semináře pro pracovníky v oblasti naslouchání, nenásilné komunikace 
a proklientského přístupu.   

• Opatření: Zlepšit práci komisí a výborů. Zajistit roční zprávu radě o činnosti komisí a výborů.  
 

Budování sounáležitosti a kolegiality pracovníků úřadu 

Celkově se ukazuje, že důležitým aspektem pro úřad je budování sounáležitosti pracovníků, k tomu může 
pomoci aktivně sdílená společná vize a strategie města, za kterou úřad kráčí.  Úřad by měl mít nastavené 
hodnoty úřadu a tyto hodnoty by měly být systematicky s pracovníky sdíleny a striktně dodržovány. 
Zaměstnanci by měli být také pravidelně informování o dění ve městě, realizaci velkých projektů apod. 
Důležitým aspektem dobré spolupráce je také budování tématicky zaměřených pracovních týmů a 
nastavování cest pro poslouchání názorů a nápadů zaměstnanců.   

Porady vedoucích odborů probíhají každé pondělí, vedoucí odboru + zaměstnanec investic + PR 
pracovník KIV s vedením města. Každé první pondělí v měsíci je porada rozšířena o ředitele TS, Tepla, 
KIV, DPS. Z porady se provádí zápis, ten je na uložišti k nahlédnutí všem vedoucím odborů.  Uložené 
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úkoly z porady vedení se zapisují do SW modul Ginis UKO s termínem plnění jsou dostupné vedoucím 
odborů. Porady v rámci odborů se konají podle uvážení vedoucích odborů, z námětů vyplývá, že někteří 
pracovníci nejsou dostatečně informováni. 

 

Specifický cíl: Budovat sounáležitost a kolegialitu pracovníků 

• Opatření: Zapojit zaměstnance do strategického plánování a implementace strategií. Společně sdílet 
vizi města a hodnoty úřadu.  
 

Podpora kvalitní informovanosti 

Dobrá informovanost by měla být rozvíjena také na úrovni zastupitelstva, komisí a výborů, například  
komplexní softwarové řešení může usnadnit proces řízení zastupitelstva. Mezi náměty zaznívají také 
myšlenky na zlepšování činnosti komisí a výborů tak, aby lépe naplňovaly svůj účel. Významnou roli 
v šíření informací hrají zaměstnanci zajišťující přenos informací do informačních kanálů (tiskový mluvčí, 
PR pracovník, IT pracovník aj.) a také městem zřizované informační centrum jakožto nositel přenosu 
informací.  Je nutné, aby zaměstnanci více spolupracovali s PR pracovníky a sdělovali informace ke 
zveřejnění těmto pracovníkům a začali využívat  další komunikační kanály jako Instagram, Facebook, 
místní rozhlas, mobilní rozhlas.   

Zaměstnanci nejčastěji komunikují s občany. Je nutné hledat další možné cesty, jak komunikovat s dětmi 
a mládeží, neziskovými organizacemi, podnikateli a turisty. Informace by měly být více zacílené pro 
konkrétní cílovou skupinu. Také je vhodné volit správný komunikační kanál, např. děti a mládež zajímají 
sociální sítě a tam je možné jim efektivněji sdělovat informace.  

 

Specifický cíl: Podporovat kvalitní informovanost směrem k různým cílovým skupinám a různým 
informačním kanálům. 

• Opatření: Cíleně rozvíjet komunikaci směrem k cílovým skupinám dětí a mládeže. Realizovat 
příměstské tábory, zapojit ředitele ZŠ, MŠ do strategického plánování, informovat více 
prostřednictvím medií.  

 

Rozvoj digitalizace a vstup do on-line prostředí 

Velkou oblastí profesionálního a vstřícného úřadu je digitalizace a vstup do on-line prostředí. 
Zaměstnanci se musí připravovat na vedení schůzek a realizaci jiných aktivit v on-line prostoru. Město 
by se mělo zaměřit na další digitalizaci písemností tak, aby bylo možné   vyřizovat co nejvíce událostí 
vzdáleně, např. elektronická podání, žádosti, platby, a to bez přítomnosti na MÚ. Digitalizace a 
zlepšování organizace práce neprobíhá pouze směrem z úřadu, ale také vně úřadu. Důležité téma je 
bezpečnost a ochrana dat záložní zdroje pro případ výpadku internetu, dále je možné urychlit a zkvalitnit 
práci softwarovými aplikacemi, které je možné pořizovat či doplňovat o nové moduly. 
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Hlasovací systémy usnadňují a zrychlují proces zastupitelstva, zastupitelstvo se tak může více věnovat 
odborné debatě namísto sledování správnosti procesních kroků. Dnešní moderní hlasovací systémy již 
nejsou jednoúčelová hlasovací zařízení, která často přinášela pracovníkům úřadu další administrativu a 
která nezohledňovala široké možnosti informačních technologií. Dnes aplikace typu např. Usneseni.cz 
pokrývají celý tento proces počínaje sestavením programu a konče vygenerováním a zveřejněním zápisu 
na www stránkách samosprávy. Systém tak šetří desítky hodin manuální práce, neboť automatizuje a 
procesně uchopuje celou agendu. Město Vrbno p. P. nemá elektronický hlasovací systém. 

 

Intranet slouží zaměstnancům MěÚ pro vnitřní potřeby a je umístěn na platformě Google. Je dostupný 
za pomocí e-mailového účtu každému zaměstnanci. Zaměstnanci se zde dozví informace z úřadu. Jsou 
zde důležité směrnice a nařízení, dále návody, sdílené dokumenty apod. 

Na intranetu jsou aktuálně tyto sekce: na úřadu, o intranetu, podatelna, vedení města, zaměstnanci 

úřadu, helpdesk, kalendáře, sdílené dokumenty 

Na úřadě fungují tyto softwarové aplikace, které pomáhají v oblasti organizace práce zaměstnanců či 
zastupitelů. Jsou to následující programy. 

• Sw schvalování faktur je umístěn na serveru a využívají jej všichni zaměstnanci úřadu.  

• Sw pro zadávání a plnění úkolů, GINIS modul UKO, založení úkolů s možností doplňování splnění, 
popř. fáze úkolů, v jaké se nachází. Je umístěn na serveru. Využívají jej vedoucí odborů a 
zapisovatelka. 

• Sw pro tvorbu materiálů pro radu a zastupitelstvo. GINIS modul USN, vkládání jednotlivých bodů 
programu jednání, včetně důvodové zprávy a příloh. Zapisování výsledků hlasování, diskuse. 
Vygenerování programu jednání, výpisu usnesení, zápisu jednání. Vygenerování balíku dat, který 
je vložen na úložiště, kam má přístup radní/zastupitel. Je umístěn na serveru. Využívají jej 
tajemník, zapisovatelka, radní, zastupitelé. 

• Sw pro předávání materiálů zastupitelům za využití úložiště.  Schránka dat pro radní a schránka 
dat pro zastupitele, dvě samostatné schránky (úložiště), kde jsou uložena data pro osoby mající 
přístup do schránky. Při vložení nových dat do schránky je radním/zastupitelům poslána zpráva 
na jejich e-mail s upozorněním o vložení nových dat do schránky. Radní/zastupitel vstupuje do 
schránky dle potřeby. Do schránky může být vložena jakákoliv informace. Je umístěn na serveru. 

• Sw spisová služba - slouží úřadu pro evidenci dokumentů a jejich způsobu vyřízení. 

Specifický cíl: Rozvíjet digitalizaci na úřadě a vstup do on-line prostředí 

• Opatření: Rozšířit modul plnění úkolů a nastavit pravidla pro dodržování úkolů. 

• Opatření: Urychlit, usnadnit zastupitelstva a pořídit elektronický hlasovací systém.  

• Opatření: Rozšiřovat možnosti vzdáleného podání písemností, žádostí a plateb   

 

 


