Podnět číslo 20080312104407
1) Podnět č.j.

20080312104407

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)

6) Co je třeba udělat

V měsíčníku ZPRAVODAJ MĚSTA (duben 2008) upozornit občany na jejich práva dle § 16 a 17 zákona č.
128/2000Sb.
Zdůraznit, že občan obce má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty a že
podání mají orgány města vyřídit bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
Ujistit občany, že všechna podání a informace o jejich vyřízení budou zveřejněna na internetu.
Autor shora uvedeného návrhu (podnětu) doporučuje užití technologie www.ck.podnety.cz.
V databázi tohoto portálu je ke dni 12.3.2008 již více než 700 podnětů pro Č.Krumlov. Na 105 z nich
současný starosta reagoval. Pouze u 10% podnětů je poznámka: "vyřešeno".
÷
Klíčová slova: Noviny, Mailfórum, diskriminace

7) Autor podnětu

Ing. Arnošt Bednář, sídliště Vyšný 1O2

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080312104407

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 11. 2014
MĚSTO,KTERÉ DLOUHODOBĚ IGNORUJE ŽÁDOSTI O UPOZORNĚNÍ NA EXISTENCI OBECNĚ
PROSPĚŠNÉHO PROJEKTU www.podnety.cz OPAKOVANĚ A P.P. ZDARMA PROPAGUJE KOMERČNÍ
AKTIVITY HOSTINSKÝCH A UMĚLCŮ. Např 3.11.2014 16:42 rozeslal správce "konference"
Mailfórum text:
03.11.2014 - Festival vína 2014 Cimbál a víno
Oslavte svátek svatého Martina za poslechu tónů cimbálové muziky V úterý 11. listopadu přicválá na
náměstí Svornosti svatý Martin a přiveze první víno roku, které společně otevřeme a ochutnáme v 11
hodin a 11 minut za poslechu tónů cimbálovky Gajdoši z Brna. Nestihnete dopolední Svatomartinský
průvod a slavnostní otevření Svatomartinského vína? Nenechte si potom ujít Svatomartinskou zábavu,
která se bude konat rovněž v úterý 11. listopadu od 17.30 hodin v hostinci DEPO, čeká na Vás
Svatomartinské menu včetně tradiční husy, široký výběr Svatomartinských vín a to vše opět za doprovodu
cimbálovky Gajdoši z Brna. Vstupné je zdarma, těšit se můžete na toto Svatomartinské menu. Příjemnou
zábavu a na setkání s Vámi se těší Destinační management Český Krumlov
-------------------------------------------------------- Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum
Ohlásil:
26. 04. 2014
Město Č. Krumlov sice 10 roků nezveřejnilo (ve Zpravodaji resp. v městských Novinách) ani slovo o
projektu www.podnety.cz, který je dílem místních občanů, zato poměrně často dává prostor pro
bezplatnou propagaci "podnikatelských" akcí umělců. V městských Novinách č. 4 z r. 2014 je celá
str. 5 věnována zpěvačce Lucii Bílé a více než polovinu str. 4 opernímu pěvci Jonasu Kaufmanovi.
Ohlásil:
23. 03. 2012
16.3.2012 jsem všechny zastupitele upozornil na podněty č. 20120101010101 a č. 20120222140000.
Reagoval (velmi nevstřícně) pouze Jan Vaněček (ČSSD) a (příkladně) Jan Vozábal (ODS), s kterým jsem
(na jeho žádost) o problematice NEkomunikace představitelů města s občany, o kauze "kasárna", o
potřebě vyšší efektivity MÚ a občanské angažovanosti pedagogů hovořil dne 23.3.2012.
Ohlásil: Arnošt Bednář, podnety@podnety.cz
12. 03. 2008
na existenci podnětu upozornil autor starostu Ing.Luboše Jedličku (lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz)
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

