
Dobiý den,
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, Vás prosím o poskytnutí
informaci vztahující se k p sobnosti m sta a .jím vlastn ných i z izovaných sloek (nap . Turistické
infornia ni centruni).

Dotazy jsou sou ásti studie o vyuiv árií vc cjných prost cdk na clcktronickou prezentaci m sta a jejich
trendech 2011/2012. Ceníme si Val.eho asu a proto jsnie pro Vás p ipravili jednoduchý webový
formulá . Jeho vyplň níní povaujeine odpov " z hlediska (Í 13 odst l. a 2. za dosta ující.

tFormulá naleznete na adrese

http://www.geotrips.eu/cs/studie-elektrol1icke-l)l"ezentace-n1est-20 j]

Po jeho vypln ní Vám bude zasláno mailem shrnutí odpov di spolu s potvrzením, e m ete
povaovat na i ádost podanou prost ednictvím datové schránky za vy ízenou.

d kuji za poskytnuté informace a Vá!__: as

Byd1i,-t
Adresa pro doru eni: posta uje
datové schránky ID

vyplnit webový formulá , p ípadn p eposlat souhrn odpov di do



[)čku.ielne za poskytnutí rlásledu.iicíh inforinací. Shrnutí Vám bude zasláno mailem spolu s
rx)tvl"zenín1. že niúžete po\"ažovat naši žádost ])odanou prostřednictvíin datovC schránky za
\'yřízenou.

Identifikace města

Má město k dispozici
pl"()lČsionállli fotogt afi c pi o
použití na webu íl pro tištění'
propagační ]naleriá!y"

Má město zpracovanou
vidcoprez,entaci pro předsiavcni
města'?

Týnec nad Sázavou

Ano a dostačující

Ne, neplánu,jeme ,je,jí pořízení

Má niěsto na webových siránkách Ne, neplánujenie je,jich poři7ení
31) virtuální prohlídky?

Má mčsto na webových stránkách Ne, neplánu,jeme je,jí poří7ení
interaktivní rnapu'.'

Má iněsto elektronickCho
inobilního průvodce po
\'ýznačných místech'?

Má město nčjakC digitálni
irllÔrn]ační kiosky'?
Kdo u Vás na\'rhu.je a má na
starosti řo7\"o j propagace města
dle bodů výše'?

Ne, neplánu,jenie je,jí pořízení

Ne, neplánu,jerne ,je,jich pořízení

,Jméno a .Funkce Tclcfon cmall
Prljmenl

^driana 317 701
ňil stostarosta . burs()\'a:(/)n1est()tylľec.cz

Bursova 91 l "-'

o .jaký sinčr rozvoje turistických
informací má ničsto do budoucna
zá.jem?
Kdo má na starosti l.)řípadnou Jméno a .
agendu in|"orl11ačních di2itá]nich Funkce Pří,jmení Telefon
kiosků'? .. . . 317 701

jme nikdo mkdo J3 l

eniail

podatdna((i!nľcstotynec.cz
._.

JakC konkrCiní projekty \' Žádné
oblastech zkoLlmallýcl1 v
dotazníku plánu.jetc v roce 2012'?

Wánujctc spolcčnout propagaci
dle výše uvedených nložn()stí v
rámci někteiých 1ni|u"()regiol1ll
nebo sdruženi'? }'ookLId ano

Posázaví



Ll\'CCĹ'tC VC kterých?

Uved'te souhrnou strukturu
investic na dosud realizovaně
oblasti propagace.

Interaktivní mapa
Mobilní průvodce
Inforľnační kiosky

Po7.nálnka - pokud .jste ve
ji)l"mu]áři nenašli vhodnou volbu a

,i inC komentáře.

Má město zá.jem (j zaslání
\"ýsledkii studie a Qbc[1odnich
nabídek k lOlňLltO tématu?

Dotazník vyplnil (jméno a
příjmení a kontakt pro případnC
d()p]nění):

Rok realizace Náklady Počet Dodavatel

Ne, město nemá zájem

Funkce ,Jméno a Příjmení
ta.jemnik Miloš Nbl

Telefon
317701612

Váš email pro potvrzení při.jetí
odpovědi a ,je.jich shrnutí.

albl(a)nlestotynec.cz


