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M iros|av Adámek < miros|av.adamek@vrbnopp.cz>

Vyzkum elektronicke prezentace mest 2A11
geotrips@s eznam.cz <geotrips@S9ZÍlálTt;CZ)
Komu: miroslav. adamek@vrbnopp. cz

Děkujeme Vámza Váš čas a zasí|áme potvrzení zodpovězení dotazů Vašeho města v
vyuŽivání veřejných prostředků na propagaci měst a jejich trendech 2011l2o12. Tímto
naŠi Žádost podanou prostředn|ctvím datové schránky za vyřízenou'

4. ledna 201210:44

rámci studie o
můŽete povaŽovat

Kraj

Okres

Identifikace města

Má město k dispozici
profesioná|ní fotog rafie pro
pouŽití na webu a pro tištěné
propagační materiá|y?

Má město zpracovanou

c2080
c20801
Vrbno pod Pradědem

Ne, neplánujeme jejÍ pořízení

videoprezentaci pro představení Ano a dostačující
města?

Má město na webových
stránkách 3D virtuá|ní proh|ídky?

Má město na webových
stránkách interaktivní mapu?
Má město e|ektronického
mobi|ního průvodce po
uýznačných místech?

Má město nějaké digitá|ní
informační kiosky?

Kdo u Vás navrhuje a
má na starosti rozvoj
propagace města d|e
bodů ýše?
o jaký směr rozvoje turistických
informací má město do
budoucna zfiem?

Kdo má na Starosti
případnou agendu
informačních d igitálních
kiosků?

Jaké konkrétní projekty v
ob|astech zkoumaných v
dotazníku plánujete V roce
2012?

P|ánujete spoIečnout propagací
d|e uýše uvedených moŽností v
rámci něKeých mikroregionu
nebo sdruŽení? Pookud ano
uved'te ve kteých?

Ne, a|e uvaŽujeme o jejich pořízení

Ne, a|e uvaŽujeme o jejím pořízení

Ne, ale uvaŽujeme o jejím pořízení

Ano a dosiačují

Funkce Jméno a Příjmení Telefon email
mistostarostaIng.MilošLasota 554795100mi|os.lasota@vrbnopp.cz

RozŠířit rozsah fotografií, videa a 3d prezentací., ZpřÍstupnit elektronickou
prezentaci města pomocí informačních infokiosků občanům a návštěvníkům
města.

Funkce Jméno a
^-;.- 

- ; Telefonl-rumenr email

odborukulturv Jitka MusiIová 5547 I 51 3 5 jitka. musilova@vrbnopp.cz

v případě DT pořízení mobi|ního průvodce
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Uved'te souhrnou
strukturu investic na
dosud realizovane
oblasti propagace. Rok realizace Náklady Počet Dodavatel

lnteraktivní mapa 200+ 27000 1 Ho|lý' Nouý Jíčín

MobiIní průvodce
lnformační kiosky

Poznámka - pokud jste ve
formu|áři nenaš|i vhodnou volbu
a jiné komentáře'

Má město zájem o zaslání
qýs|edků studie a obchodních Město má zájem o ýs|edky i nabídku pro zvážení do rozpočtu 2012
nabídek k tomuto tématu?

Dotazník vyplni| (méno l

a příjmení a kontakt prá Funkce Jméno a Příjmení Telefon

přípádné doplnění): tajemnik |ng. Miros|av Adámek 554795101

Váš emaiI pro potvzení přiietí ..:.-.|....J.!
odpovědí a jejich .n.nuiil..,-.. miros|av'adamek@vrbnopp.cz
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