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Vyjádření k žádost| o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Dne 1. LŻ. ŻoLo byla doručena na obec Podbřezí vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/7999 Sb', o svobodném přístupu k informacím, která je vedena pod č'j. 4/ou/No^/2oto
K Žádosti:

Żaaate nás o vyplnění dotazníku o využíváníveřejných prostředků na webovou prezentacĺ obce
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Přikládám
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Antonín Novotný
starosta obce
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Předmět: Potvrzeni zodpovězenĺ dotazŮ Vaśĺobc€
Děkujeme Vám za Váš las a zasiláme potvrzení zodpovézenĺ dotazů vašíobce V rámci studie o
vyuźivánĺ vefurnýđprostředků na proPagacl obce a Jejich rrendech 201o/2o11.
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cz0524

Identlflkace obce

Podbřezí

Pod koho u vás spadá agenda webové propagace obce?

úeetnĺ

obsahují Vaše webové stránky představenĺ zajĺmôvých mĺst a

Ano, máme futogalerll vytrrořcnr

obsahuje fotogaĺeíleletecké snímky?

Ano

Má obec zp'?lcovanou videoprezentaci zaJímavých mĺst a
tradlćních akcí?

Ne, a neplánujemc iejich pořízel

vlastnĺ obec 3D vlrtuálnĺ prohlídky?

N€'

Pokud ano, Wplňte údä'e o reaĺlzované eakázce.

Rok reallzacc počst 3D pohledÔ

pomátek v obci a okolí pomocí fotogalerĺe?

.

t€'tto

łp př€dđtav€ní

nezv

Pokud ano, jaké nadstandami funkce prohlĺdky obsahujl (napŕ
výškovéfotograffe, hlasový dop.ovod atd...)?
Pokud ano, iaké platĺte roćnĺ poplatky za provoz prohlĺdek?
Má obec nä svých stránkách inteŕaKĺvní mapu?

Ne' a př'ldání neplánujeme'

obsahuje mapa poplĺtéikony pro JednouĺvézalĺÍnavostl a

Na, mapu na rtránkách nrrnámo

Je możnéplynule měnlt měřĺtko mapy?

Ną mapu na stráakách nerrráme

obsahuJe mapa fotograĺle zaJĺmavýďl mĺst?

No' mapu na ctránkách ľübec ne

obsahuje m.pô videosekvence zaJĺmavých mĺst?

Na, m.9rr nr stránkách vôbcc nr

Je možnédo mapy vložlt ävý výstup z webkameÍY?

N., m.pu na *ránkách v0bgc

Je mapa spojenä s 3D virh'lálnimi prďtlĺdkaml?

N€, m.pu nr

zázemĺ obce

Pokud mapu vlastníte, vyplňte údaje o realizované zakázce

Jakým způsobem doplňuJete do #nek textové ĺníormace o
obcĺ (tuÍtsdkä' výmamné pomátky, seznam služeb atd.)?

Souhmý t/ývoj ä trend investic na jednoťĺVédruhy propagace.

łcallzace

Vlrstnímg rsdakřnĺ ryctám
2009

2010

ne

ne

ne

3D prohlEky

ne

ne

n€

ne

ne

ne

ne

ne

ne

lntrľrlGlĺnĺmege

v rámd kterýďr mikroregionů a sdruženi iste realizovall nebo
zvažuJe společnou propagacl?

Jaké dotôčnj prográmy Jste <tosucl využlll nébo hodláte
ke spoluff nancování těđlto projektů?
Jaké očekávání máte od kvalitnĺ prezentace obcé a

DSo Ragion orlická hory

použĺtDso

okolĺ?

Jaký typ prezentace obcÉ byste osobně preferoval(a) pro
doplnění stránek?

nĺ

ľáklady

řotogaleric

vldcoprecntrc.

6.n.Żal0

Rok

ffnkĺch YÔboc

nc

využÍvá Í'(oV Krátovéhradec

Ucelenó předĺtaveníobca
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!,láte prc ostatnĺ obce tlp nc pékný svstém prezentace?

a

Pomámka - polod ĺste ve fiormuláń ncĺaśllvhodnou votbu a
Jlné koĺĺrcntáře'
Mát€ záJem o zadání výsledků studle a obďrodnÍđr nabÍdek k
tomuto témabJ?

llr' nonóm átcm

Dotaznĺk vyplnll (Jméĺrc a pfi1menĺ .
doplněnĺ):

Anbrĺn Í{oYobý

kmtak

Váš emall pĺo Pďvrzenĺ př[eđodpovědí
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