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1. Úvod 
Dokument „Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová“ (dále jen „Akční plán“) 

vznikl v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová“ 

spolufinancovaného z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116. 

Materiál je nedílnou součástí dokumentu „Komunikační strategie Městského úřadu Moravská 

Třebová“ (dále jen „Komunikační strategie“).  

Akční plán vychází z prvků definovaných v Komunikační strategii. Smyslem Akčního plánu je formou 

matice ve strukturované a přehledné podobě předložit: 

- nástroje komunikace, 

- cíle komunikace a z nich vycházející konkrétní opatření, 

- cílové skupiny komunikace, 

- odpovědnou osobu/y, 

- četnost komunikace, 

- termín plnění. 

K Akčnímu plánu může být vedle matice připojen i textový doprovod, který bude některé věci 

rozvádět písemně, není to však nezbytností.  

Akční plán se řídí pravidly a postupy určenými v Komunikační strategii. 

Účelem Akčního plánu je na komunikační nástroje a k nim racionálně nastavené cíle (včetně 

odpovědných osob a cílových skupin) určit i časové určení na jejich plnění. Bez jasného určení 

časového horizontu by definování většiny cílů ztratilo význam, neboť by chyběla reálná motivace je 

plnit v čase. 

U některých cílů ovšem musí úřad pracovat s tím, že budou v matici komunikace a Akčním plánu 

Komunikační strategie zaneseny dlouhodobě, neboť jejich stálá snaha o zlepšení vychází z podstaty 

veřejné služby, kterou úřad poskytuje, případně, dostane-li se úřad na vysoký standard v definované 

úloze, udržet tento standard.  

Akční plán je průběžně konzultován a jeho celkové vyhodnocení probíhá 1x ročně a je součástí 

Hodnotící zprávy celé Komunikační strategie. Vyhodnocení Akčního plánu probíhá soupisem reportu, 

v kterém se hodnotí: 

- naplnění jednotlivých cílů, 

- efekt konkrétních opatření k naplnění cílů, 

- zásah na cílové skupiny, 

- vhodnost nastavených nástrojů zpětné vazby. 

Vyhodnocení za odpovědné osoby probíhá v následujících krocích: 

1. Osoby odpovědné za jednotlivé cíle zhodnotí jejich naplnění či nenaplnění.  

2. Tyto údaje předají osobě odpovědné za celý komunikační nástroj. 
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3. Na základě dodaných a sesbíraných údajů provede sumarizující vyhodnocení Akčního plánu osoba 

odpovědná za celou aktivitu.  

Výstupy z Akčního plánu by měly být: 

- Definované úspěchy, zhodnocení proč byly dosaženy. 

- Definované neúspěchy, zhodnocení proč nebyl daný cíl úspěšný. 

- Navržení opatření na zlepšení. 

 

1. 1. Metodika SMART 
U nastavených cílů se doporučuje dodržovat metodiku SMART. Metoda SMART může být využita 

přímo na daný cíl, v případě, že je cíl příliš obecný, dochází k jeho rozpadu na konkrétní opatření 

(menší cíle), na které je již možné metodiku SMART využít. 

Metodika SMART je založena na principech, že stanovený cíl musí být:  

S – Specifický (Specific): je konkrétní, má jasný a srozumitelný obsah. 

M – Měřitelný (Measure): co do množství a kvality - musí obsahovat cílové číslo, poměr nebo 

procento nebo musí být jinak zřejmé, kdy je cíl splněn. 

 A – Akceptovatelný (Attainable): nositel cíle ho musí akceptovat. 

 R – Reálný (Relevant): v praxi splnitelný, současně by měl být ambiciózní. 

 T – Termínovaný (Time-bound): kdy má být cíl splněn. 
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2. Akční plán 

2. 1. Moravskotřebovský zpravodaj 

NÁSTROJ 
KOMUNIKACE 

CÍL KOMUNIKACE KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ 

CÍLOVÉ SKUPINY 
KOMUNIKACE 

(KOMU 
KOMUNIKUJEME) 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

ČETNOST  TERMÍN PLNĚNÍ 

Moravskotřebovský 
zpravodaj 

- - Občané 
Šéfredaktorka 

zpravodaje 
1x měsíčně - 

 

Informovat občany více o 
dění na úřadu a ve městě 
a zajistit tak jejich vyšší 

propagaci  

- Občané 
Šéfredaktorka 

zpravodaje 
Průběžně Průběžně 

 - 

V rámci pravidelné porady 
vedoucích odborů podávají 
vedoucí odborů informace o 

novinkách na odborech 

Občané Tajemník úřadu 1x týdně  Průběžně 

 - 

V rámci měsíční porady 
vedení městského úřadu 

podávají všichni zúčastnění 
informace o novinkách a 
plánech na odborech a 

organizacích na příští měsíc 

Občané Tajemník úřadu 1x měsíčně Průběžně 

 
 

Zlepšení image úřadu 
prostřednictvím zvýšení 
počtu a kvality zpráv z 

úřadu 

- Občané 
Šéfredaktorka 

zpravodaje 
Průběžně Průběžně 

 - 
Bude průběžně sledován 

počet zpráv z úřadu a 
prováděno jejich vyhodnocení 

Občané 
Šéfredaktorka 

zpravodaje 
½ ročně  Průběžně 

 - 
PR články přibližující úřad 

občanům  
Občané 

Šéfredaktorka 
zpravodaje 

½ ročně  Průběžně 
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Zachovat možnost 
plurality názorů (včetně 

politických) ve 
zpravodaji  

- Občané 
Šéfredaktorka 

zpravodaje 
Průběžně Průběžně 

 - 
Členům zastupitelstva města 

je poskytována možnost 
vyjádřit svůj názor 

Občané 
Šéfredaktorka 

zpravodaje 
Průběžně   Průběžně 

 - 
V případě zájmu občanů 

otisknout jejich názor, bude-li 
se týkat problémů města 

Občané 
Šéfredaktorka 

zpravodaje 
½ ročně Průběžně 

 
Více vysvětlovat běžnou 
činnost a fungování na 

úřadu/městě 
- Občané 

Šéfredaktorka 
zpravodaje 

Průběžně Průběžně 

  
Informovat o nových věcech a 
aktivitách na úřadu a ve městě 

ve zpravodaji 
Občané 

Šéfredaktorka 
zpravodaje 

1x měsíčně Průběžně 

 

Zachovat současný 
rozsah distribuce 

zpravodaje do 
domácností 

- Občané 
Šéfredaktorka 

zpravodaje 
1x měsíčně Průběžně 

 

2. 2. Internetové stránky města 

NÁSTROJ 
KOMUNIKACE 

CÍL KOMUNIKACE KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ 

CÍLOVÉ SKUPINY 
KOMUNIKACE 

(KOMU 
KOMUNIKUJEME) 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

ČETNOST  TERMÍN PLNĚNÍ 

Internetové stránky 
města 

- - 
Občané, média, 

turisté 
OKST - propagace1 - - 

 
Informovat občany o 

dění na úřadu a ve městě 
- Občané OKST - propagace Průběžně Průběžně 

                                                           
1
 Odbor Kancelář starosty a tajemníka 
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 - 

Nastavit systém poskytování 
informací prostřednictvím 

emailů registrovaným 
odběratelům 

Občané Vedoucí IT -  

Po vytvoření 
nových 

internetových 
stránek města bude 

stanoven termín 

 
Propojovat s dalšími 
nástroji komunikace 

- 
Občané, média, 

turisté 
Tisková mluvčí  Průběžně Průběžně 

 - 
Zajištění spolupráce osob 

odpovědných za jednotlivé 
komunikační nástroje 

Občané, média, 
turisté 

Tisková mluvčí  Průběžně Průběžně 

 

Využívat potenciál 
operativnosti, širšího 

záběru a větší flexibility 
sdělovaných informací 

(na rozdíl od 
Moravskotřebovského 

zpravodaje) 

- 
Občané, média, 

turisté 
Tisková mluvčí  Průběžně Průběžně 

 
Zvýšit propagaci města 

vůči turistům 
- Turisté OKST – propagace Průběžně 

Po vytvoření 
nových 

internetových 
stránek města bude 

stanoven termín 

 - 
Re-design stránek nebo pod-
stránek týkající se turistiky 

Turisté OKST – propagace Průběžně 

Po vytvoření 
nových 

internetových 
stránek města bude 

stanoven termín 

 - 
Zajištění obsahu, který bude 

pro potenciální turisty 
zajímavý 

Turisté OKST – propagace Průběžně 

Po vytvoření 
nových 

internetových 
stránek města bude 

stanoven termín 

 - 

Propojit s dalšími kanály 
včetně tištěných médií apod., 

aby byl zajištěn odkaz na 
internetové stránky 

Turisté OKST – propagace Průběžně 

Po vytvoření 
nových 

internetových 
stránek města bude 

stanoven termín 



Projekt: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 

 

Stránka 8 z 19 
 

 

Pracovat s údaji o 
návštěvnosti - zpětná 

vazba a určení 
odpovědné osoby za tuto 

oblast 

- Občané Vedoucí IT Průběžně Průběžně 

 
Připravit nový design 
internetových stránek 

- 
Občané, média, 

turisté 
Vedoucí IT - 12/2015 

 - 
Navrhnout do rozpočtu města 

tvorbu nových webových 
stránek města 

Občané, média, 
turisté 

Vedoucí IT - 03/2015 

 - 
V případě schválení návrhu 
realizovat výběrové řízení 

Občané, média, 
turisté 

Vedoucí IT - 06/2015 

 - 
Vytvoření nových 

internetových stránek města 
Občané, média, 

turisté 
Vedoucí IT - 06/2016 

 

Stanovit hierarchii 
odpovědnosti za správu 

informací na 
internetových stránkách 

- 
Občané, média, 

turisté 
Tajemník úřadu - 

Po vytvoření 
nových 

internetových 
stránek města bude 

stanoven termín 

 

2. 3. Výlepové plochy 

NÁSTROJ 
KOMUNIKACE 

CÍL KOMUNIKACE KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ 

CÍLOVÉ SKUPINY 
KOMUNIKACE 

(KOMU 
KOMUNIKUJEME) 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

ČETNOST  TERMÍN PLNĚNÍ 

Výlepové plochy - - Občané 
Jednatelka TS MT 

s.r.o.2 
- - 

                                                           
2
 Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
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Zvýšit využitelnost 
nástroje k propagaci a 
informování ze strany 
města – společenské 

akce atp. 

- Občané OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 - 

Zvyšovat podíl informací ze 
strany města na výlepových 
plochách oproti stávajícímu 

stavu 

Občané OKST - propagace 1x měsíčně  Průběžně 

 
Zvýšit fyzickou kvalitu 

výlepových ploch 
- Občané 

Jednatelka TS MT 
s.r.o. 

Průběžně Průběžně 

 - 
Zjistit současný stav fyzicky 

kvality výlepových ploch 
Občané OKST - propagace - 03/2015 

 - 
Na základě zjištění výsledků 
předložit návrhy na zlepšení  

Občané Tajemník úřadu - 04/2015 

 - 
Průběžně kontrolovat 

fyzickou kvalitu výlepových 
ploch 

Občané OKST - propagace ½ ročně Průběžně 

 
Zachovat stávající rozsah 

výlepových ploch 
- Občané 

Jednatelka TS MT 
s.r.o. 

Průběžně Průběžně 

 
Nastavit pravidla správy 

a odpovědnosti za 
výlepové plochy 

-  Občané 
Jednatelka TS MT 

s.r.o. 
- 06/2015 

 

2. 4. Městský rozhlas 

NÁSTROJ 
KOMUNIKACE 

CÍL KOMUNIKACE KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ 

CÍLOVÉ SKUPINY 
KOMUNIKACE 

(KOMU 
KOMUNIKUJEME) 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

ČETNOST TERMÍN PLNĚNÍ 

Městský rozhlas - - Občané OKST - propagace - - 
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Chápat rozhlas primárně 
jako nástroj varovného 
informačního systému 

- Občané OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 
Dodržet nekomerční 

využití hlášení rozhlasu 
(výjimka Boršov) 

- Občané OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 

V běžné komunikaci s 
občany využívat rozhlas 
především k pozvání na 
veřejné akce ve městě 

-  Občané OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 

Dojde k postupnému 
útlumu z hlediska 

informovanosti 
prostřednictvím tohoto 

nástroje 

- Občané OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 

Provádět pravidelné 
vyhodnocování 

technické kvality hlášení 
a případně na 

nedostatky reagovat 

- Občané Vedoucí OVV3 Průběžně Průběžně 

 - Zhodnotit současný stav Občané Vedoucí OVV 1x ročně Průběžně 

 - 
Navrhnout nová pravidla pro 
pravidelnou kontrolu a servis 

systému 
Občané Vedoucí OVV průběžně 12/2015 

 - 

Zhodnotit současný stav a 
nastavit systém trvalé obnovy 

systému VISO (majetku 
města). 

Občané Vedoucí OVV - 12/2015 

 

                                                           
3
 Odbor vnitřních věcí 
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2. 5. Odborně-úřední komunikace 

NÁSTROJ 
KOMUNIKACE 

CÍL KOMUNIKACE KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ 

CÍLOVÉ SKUPINY 
KOMUNIKACE 

(KOMU 
KOMUNIKUJEME) 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

ČETNOST  TERMÍN PLNĚNÍ 

Odborně-úřední 
komunikace 

- - 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Tajemník úřadu - - 

 

Zachovat současný 
standard kvality a 

rozsahu komunikace 
úředníků směrem k 

veřejnosti 

- 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Tajemník úřadu Průběžně Průběžně 

 - 

Zkvalitňovat komunikační 
dovednosti určených 
zaměstnanců formou 

zakázkových seminářů  

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Personalistka Průběžně Průběžně 

 
Posílit roli Občanského 
informačního centra ve 

styku s veřejností 
- 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Vedoucí OVV Průběžně Průběžně 

 - 
Zvyšovat povědomí veřejnosti 

o možnostech využití OIC 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 - 
Vyhodnocovat kvalitu služeb 

poskytovaných OIC 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Vedoucí OVV Průběžně Průběžně 

 - 

Posoudit a navrhnout 
organizační zajištění pro 

trvalé obsazení informační 
recepce OIC 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Vedoucí OVV Průběžně 09/2015 

 
Pravidelně kontrolovat 

kvalitu služeb 
poskytovaných úředníky 

- 
Občané, subjekty 

podnikající na 
území města, 

Tajemník úřadu Průběžně 09/2015 
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turisté 

 

Řídit se nastavenými 
kompetencemi a jejich 

projevy, které byly 
definovány 

v kompetenčním modelu 
úřadu  

- 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Tajemník úřadu Průběžně Průběžně 

 - 
Pravidelné vyhodnocování 

kompetenčního modelu 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Tajemník úřadu 1x ročně  Průběžně 

 - 
Provádět hodnotící pohovory 

a řídit se jimi 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Tajemník úřadu  1x ročně Průběžně 

 

Vyšší podíl využití 
moderních nástrojů 

komunikace a 
informovanosti občanů - 

emaily, sms 

- 

Občané, subjekty 
podnikající na 
území města, 

turisté 

Tajemník úřadu  Průběžně Průběžně 

 - 

Možnost informovat občany 
prostřednictvím emailu o 

odborně-úředních 
záležitostech 

občané Vedoucí IT Průběžně 

Po vytvoření 
nových 

internetových 
stránek města bude 

stanoven termín 

 - 

Zvážit využití systému 
informování pomocí sms při 

krizových situacích jako 
doplněk rozhlasu 

občané města Tajemník úřadu Průběžně 12/2015 

 

2. 6. Sociální média 

NÁSTROJ 
KOMUNIKACE 

CÍL KOMUNIKACE KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ 
CÍLOVÉ SKUPINY 

KOMUNIKACE 
(KOMU 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

ČETNOST  TERMÍN PLNĚNÍ 
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KOMUNIKUJEME) 

Sociální média  - 
Občané, turisté, 

média 
OKST - propagace - - 

 

Propojit nástroje 
sociálních médii i s 

dalšími komunikačními 
nástroji 

- 
Občané, turisté, 

média 
OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 

Klást důraz na rozvoj a 
komunikaci na 

Facebooku (nástroj 
dialogu s věkovou 

skupinou obyvatel, která 
je na Facebooku) 

- 
Občané, turisté, 

média 
OKST - propagace Průběžně Průběžně 

  
Oficiální určení odpovědné 
osoby za správu Facebooku 

občané města, 
turisté 

Tajemník úřadu - 06/2015 

 
Využívat nástroje pro 

více neformální 
komunikaci 

- 
Občané, turisté, 

média 
OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 
Propagovat město jako 
turistickou a kulturní 

destinaci 
- 

Občané, turisté, 
média 

OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 
Pracovat a vyhodnocovat 

sebraná data na 
sociálních sítích 

- 
Občané, turisté, 

média 
OKST - propagace ¼ ročně Průběžně 

 
Zvážit využití placené 

propagace na sociálních 
sítích 

- 
Občané, turisté, 

média 
OKST - propagace Průběžně 12/2015 

 
Dodržovat zásady správy 

Facebooku 
- 

Občané, turisté, 
média 

OKST - propagace Průběžně Průběžně 
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2. 7. Mediální prezentace a propagace 

NÁSTROJ 
KOMUNIKACE 

CÍL KOMUNIKACE KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ 

CÍLOVÉ SKUPINY 
KOMUNIKACE 

(KOMU 
KOMUNIKUJEME) 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

ČETNOST  TERMÍN PLNĚNÍ 

Mediální 
prezentace a 

propagace 
- - Občané, média Tisková mluvčí - - 

 
Zachovat systém 

současných tiskových 
konferencí 

- Občané, média Tisková mluvčí - Průběžně 

 

Rozvíjet spolupráci s 
lokálními i 

celorepublikovými 
novináři - propagace 

města 

- Občané, média Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 
Udržet spolupráci s 

Východočeskou televizí 
- Občané, média Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 

2. 8. Veřejné diskuze / besedy / akce 

NÁSTROJ 
KOMUNIKACE 

CÍL KOMUNIKACE KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ 

CÍLOVÉ SKUPINY 
KOMUNIKACE 

(KOMU 
KOMUNIKUJEME) 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA 

ČETNOST  TERMÍN PLNĚNÍ 

Veřejné diskuse / 
besedy / akce 

- - 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty na území 
města, turisté, 

zahraniční 
partneři, 

organizace 
zřizované nebo 

založené městem 

Tisková mluvčí - - 
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Vést a rozvíjet dialog s 
občany města 

prostřednictvím 
setkávání na odborné 

úrovni 

- Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

  
Zachovat podporu a setkání 
týkající se Zdravého města a 

MA21 
Občané 

Koordinátorka 
Zdravého města 

- Průběžně 

 - 
Zachovat setkání s dotčenými 

občany ke konkrétním 
problémům v dané lokalitě  

Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 - 
Zachovat setkání vedení města 

s občany na aktuální témata 
Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 

Klást důraz na 
otevřenost úřadu 

směrem k občanům a od 
občanů směrem k úřadu 

(zpětná vazba) 

- Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 - 
Dát občanům města prostor 

k vyjádření jejich problémů a 
názorů 

Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 - 
Účast na setkáních ze strany 
představitelů úřadu a města 

Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 
Podporovat formální i 

neformální druhy 
setkávání 

- 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty působící 
na území města, 

turisté, zahraniční 
partneři, 

organizace 
zřizované nebo 

založené městem 

Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

  
Pravidelně informovat občany 

o těchto typech akcí 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty působící 
na území města 

OKST - propagace Průběžně Průběžně 
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Informovat zastupitele města 

o těchto typech akcí 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty působící 
na území města 

OKST - propagace Průběžně Průběžně 

 
Zlepšit image úřadu a 

města 
- 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty působící 
na území města, 

turisté, zahraniční 
partneři, 

organizace 
zřizované nebo 

založené městem 

Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 - 
Na setkáních informovat o 
novinkách a záměrech na 

úřadu a městě 
Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 
Zvýšit povědomí a 

informovanost občanů 
- Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

  

Osoba odpovědná za danou 
akci zajistí propagaci 

prostřednictvím vybraných 
komunikačních nástrojů 

Občané OKST - propagace Průběžně Průběžně 

  

Zachovat i setkání, která mají 
menší účast (pokud dorazí 

cílová skupina, které se 
setkání týká) 

Občané Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

 
Řešit specifická i obecná 

témata 
- 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty na území 
města 

Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 

  
Zachovat rozmanitost témat a 

vědět, komu jsou určena 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty na území 
města 

Tisková mluvčí Průběžně Průběžně 
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Podporovat kulturně-
společenský život ve 

městě 
- 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty na území 
města, turisté, 

zahraniční 
partneři, 

organizace 
zřizované nebo 

založené městem 

Ředitel/ka KS4  Průběžně Průběžně 

 - Zachovat současný rozsah 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty na území 
města, turisté, 

zahraniční 
partneři, 

organizace 
zřizované nebo 

založené městem 

Ředitel/ka KS - Průběžně 

 - 

Rozšířit povědomí 
prostřednictvím většího 
množství kanálů o těchto 

typech akcí 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty na území 
města, turisté, 

zahraniční 
partneři, 

organizace 
zřizované nebo 

založené městem 

Ředitel/ka KS Průběžně Průběžně 

 - 

U vytipovaných akcí zachovat 
podporu formou placené 
inzerce v regionálních či 

celostátních médiích 

Občané, 
podnikatelské 

subjekty na území 
města, turisté, 

zahraniční 
partneři, 

organizace 
zřizované nebo 

založené městem 

OKST - propagace Průběžně Průběžně 

                                                           
4
 Kulturní služby města Moravská Třebová 
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Zvážit zavádění nových tradic, 

které by mohly přilákat více 
lidí 

Občané, turisté Ředitel/ka KS - 12/2015 
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Tento dokument projednala a schválila rada města dne 23. 2. 2015 usnesením č. 252/R/230215. 

 


