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1 Úvod  

Sdružení Mikroregion Rožnovsko dosud nedisponuje strategickým uchopením 

oblasti komunikace s veřejností, která by byla kvalitním základem pro sdílení informací 

v obou směrech. Kvalitní komunikace mezi veřejnou správou, reprezentovanou 

Dobrovolným svazkem obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko (DSO Rožnovsko)  

a jeho členskými obcemi, podpoří spokojenost obyvatel, podnikatelů, turistů a dalších 

aktérů územního rozvoje se správou věcí veřejných a umožní také zvýšit efektivitu 

prováděných činností. Posílení komunikačních schopností formou jejich strategického 

uchopení přispěje k větší otevřenosti DSO Rožnovsko i jeho členů a transparentnímu 

výkonu veřejné správy a zvýšení kvality služeb pro občany a veřejnost. Vytvořením 

funkční komunikační strategie dojde ke zlepšení komunikace a otevřenosti DSO 

Rožnovsko a obecních úřadů členských obcí, což přispěje ke zvýšení kvality 

poskytování veřejných služeb občanům, návštěvníkům a dalším aktérům. 

Tvorba dokumentu komunikační strategie je složena ze tří částí. Analytická část se 

snaží postihnout rozdíly v komunikaci. Na základě analýzy jsme schopni určit směr 

komunikace a problematická místa. Prostřednictvím dotazníkového šetření  

a polostrukturovaných rozhovorů jsme vytvořili startovací půdu pro směr komunikace 

s veřejností a indikovali jsme problémy v komunikaci s veřejností. Hlavním cílem 

návrhové části je navrhnout řešení vedoucí k efektivnější komunikaci mezi DSO 

Rožnovsko a jeho občany a veřejností. Návrhová část se skládá z vize DSO 

Rožnovsko, která je rozvíjena dvěma hlavními prioritami. Ke stanovené vizi bude DSO 

Rožnovsko směřovat prostřednictvím plnění dvou priorit zaměřených na zvyšování 

informovanosti zástupců členských obcí o DSO Rožnovsko a na zvyšování 

informovanosti občanů a veřejnosti o DSO Rožnovsko a jeho poskytovaných službách.  

Priority se dále rozpadají na čtyři cíle, které jsou následně rozvíjeny vydefinovanými 

aktivitami (opatřeními). V rámci čtyř strategických cílů bylo specifikováno 16 aktivit, 

které vedou k implementaci jednotlivých cílů a vize DSO Rožnovsko. Implementační 

část komunikační strategie představuje proces k naplnění vize DSO Rožnovsko, priorit 

a specifických cílů. Jednotlivé specifické cíle budou naplňovány prostřednictvím 

realizace aktivit dle návrhové části dokumentu komunikační strategie. Podstatným 

prvkem implementační části je Akční plán, který je sestaven na dvouleté období a bude 

pravidelně aktualizován a vyhodnocován k zajištění sledování plnění stanovených cílů 

a aktivit. Implementační část je zaměřena na zapracování návrhů do praxe a chodu 

DSO Rožnovsko. 

Na tvorbě dokumentu se podíleli odborný garant, odborný zpracovatel, členové 

řídící skupiny, členové pracovních skupin a veřejnost. Některé cílové skupiny byly 

zapojeny do zpracování dokumentu komunikační strategie i před fází realizace, a to 

konkrétně cílová skupina volených zástupců, která ve fázi předprojektové hledala 

konsenzus mezi členskými obcemi na struktuře projektové žádosti. Dále také cílová 

skupina DSO Rožnovsko a jeho zaměstnanci, kteří sestavovali projektovou žádost  

a návrh struktury komunikační strategie s ohledem na členské obce. Mimo organizační 

strukturu tvořenou zmíněnými zpracovateli, byly také součástí týmu tři pracovní 

skupiny a řídící výbor. Řídící výbor je koncipován jako kolektivní orgán sestávající  
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z volených zástupců všech členských obcí, včetně Rožnova pod Radhoštěm, kteří 

zastupují jednotlivé obce ve vztahu k mikroregionu a pracovníků mikroregionu 

Rožnovsko. První pracovní skupina byla orientována na oblast komunikace DSO 

Rožnovsko, kde byli zahrnuti zástupci všech členských obcí, včetně Rožnova pod 

Radhoštěm. Dále byly členské obce rozděleny do skupin podle velikosti. Do skupiny 

větších členských obcí patří – Zubří, Valašská Bystřice, Horní Bečva, Hutisko-Solanec. 

Skupina menších členských obcí je tvořena – Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Vidče, 

Vigantice. Město Rožnov pod Radhoštěm má vzhledem k odlišné velikosti a množství 

agend, které komunikuje veřejnosti ve srovnání s ostatními členskými obcemi a DSO 

Rožnovsko, samostatně zpracovaný strategický dokument týkající se komunikační 

strategie města. Součástí návrhové a implementační části tudíž nejsou oblasti týkající 

se města Rožnov pod Radhoštěm. To však neznamená, že jeho představitelé, 

zaměstnanci městského úřadu a občané nebyli osloveni v rámci průzkumů 

realizovaného pro přípravu komunikační strategie, například v rámci realizovaného 

dotazníkového šetření analytické části strategie. Jejich názory a podněty jsou na stejné 

úrovni významnosti jako názory a podněty obyvatel ostatních obcí. Město Rožnov pod 

Radhoštěm pořídilo specifickou komunikační strategii přímo pro své město, proto se 

komunikační strategie pro DSO Rožnovsko nebude zabývat doporučeními  

a implementací směřovaných k tomuto městu a jeho činnosti. 

Vytvořením samostatného strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci 

s veřejností za využití inovativních přístupů přispějeme ke zlepšení uvedeného stavu 

v oblasti komunikace. Dokument nám napomůže k efektivnímu řešení problémů  

v území a ke spokojenosti klienta veřejné správy – občana, ale i jiných aktérů. Přispěje 

ovšem také k zefektivnění a usnadnění práce volených zástupců a zaměstnanců 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko i obecních úřadů. Vytvořením funkční komunikační 

strategie dojde ke zlepšení komunikace a otevřenosti DSO Rožnovsko a obecních 

úřadů členských obcí, což přispěje ke zvýšení kvality poskytování veřejných služeb 

občanům, návštěvníkům a dalším aktérům. Stěžejním úkolem DSO Rožnovsko  

je zlepšení situace v oblasti komunikace, především zefektivnění vnitřní a vnější 

komunikace, zatraktivnění a zkvalitnění nabídky komunikačních nástrojů. Předložení 

dokumentu umožní veřejnosti nahlédnout do systému komunikační strategie a nabídne 

tak možnost reakce a většího zapojení ze strany veřejnosti.  
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I. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Komunikaci v rámci DSO Rožnovsko a jeho členských obcí můžeme 

charakterizovat jednak jako poskytování informací nutných a potřebných k životu, dále 

jako poskytování informací sloužících k uspokojování potřeb. Podstatné je tak 

nastavení komunikace mezi DSO Rožnovsko, členskými obcemi a cílovými skupinami. 

Cílem úspěchu je tedy efektivně a funkčně nastavená komunikace ve směru občan-

obec. Pomocí analytické části jsme prostřednictvím dotazníkového šetření, 

polostrukturovaných rozhovorů se zástupci členských obcí, zaměstnanci mikroregionu 

a pracovníky úřadu zjistili aktuální stav komunikace v rámci mikroregionu Rožnovsko. 

Na základě získaných dat byla v rámci pracovních skupin navržena i další doporučení 

pro efektivnější komunikaci DSO Rožnovsko, která povedou ke zkvalitnění služeb  

a větší otevřenosti jak mikroregionu, tak členských úřadů, a zvýší tak spokojenost 

veřejnosti. Na základě dotazníkového šetření byly zjištěny jako hlavní požadované 

informace ze strany občanů informace o dopravní infrastruktuře, podrobnější 

informace o plánovaných a realizovaných akcích, informace o možnostech pro trávení 

volného času a vzájemného setkávání.  

Problémem je pomalé zavádění inovativních přístupů do správy věcí veřejných  

v oblasti komunikace. Příčinou je zejména omezení ve formě finančních prostředků, 

lidských zdrojů a neexistující strategické uchopení oblasti komunikace s veřejností.  

Při správném strategickém uchopení a pořízení nových komunikačních nástrojů dojde 

k zefektivnění v oblasti komunikace, a zvýší se tak spokojenost veřejnosti s výkonem 

správy věcí veřejných.  

Z hlediska příkladů dobré praxe se inspirativními městy pro naše DSO 

Rožnovsko stala Olomouc, Ústí nad Labem a Luhačovice. Z dobrovolných svazků obcí 

nás zaujalo DSO Slušovicko, a to především inspirativním zpracováním schématu 

jednotlivých části návrhové části. V rámci vizuální identity naše sympatie získalo město 

Ústí nad Labem, a to svým přístupem a grafickým zpracováním logotypu.  

Pořízený dokument s názvem „Komunikační strategie Sdružení Mikroregion 

Rožnovsko“ bude sloužit jak pro DSO Rožnovsko a jeho zaměstnance, tak pro vedení  

a zaměstnance jeho členských obcí. Tyto subjekty budou s dokumentem pracovat 

v rámci úprav dosavadních postupů komunikace s veřejností. Vytvořený dokument 

komunikační strategie bude sloužit jako návod či podklad k dobré komunikaci 

s veřejností. Aktéři komunikace budou seznámeni s kroky, jak vést funkční a efektivní 

komunikaci, tyto kroky poté povedou k optimalizaci a zefektivnění komunikace mezi 

veřejnou správou a občany-veřejností. Vytváření stabilních a hodnotných 

komunikačních situací povede k lepší informovanosti všech cílových skupin.  

  



 
 

7 

 

2 Vazba nástroje komunikace s veřejností na existující strategický 

nebo prováděcí dokument  

Návaznost na Strategický plán rozvoje Mikroregionu Rožnovsko 2020–2025, 

prioritní oblast č. 4: Komunikace s veřejností – vybrané nástroje komunikace  

s veřejností – komunikační strategie a dílčí nástroje komunikace členských obcí.  

Cíl prioritní oblasti: Zajistit horizontální i vertikální komunikaci v rámci mikroregionu  

s cílem maximalizovat oboustranný tok informací všech klíčových aktérů. 

Specifický cíl 4.1 – Strategické zajištění komunikace si klade za cíl efektivně 

uchopit komunikaci strategickým dokumentem a implementovat jej na úrovni 

mikroregionu i členských obcí, a to prostřednictvím Opatření 4.1.1 – Zpracování 

komunikační strategie pro mikroregion Rožnovsko, Opatření 4.1.2 Implementace 

komunikační strategie v mikroregionu a členských obcích a Opatření 4.1.3 Vzdělávání 

zaměstnanců mikroregionu a členských obcí v komunikačních a prezentačních 

dovednostech.    

Specifický cíl 4.2 – Rozvoj stávajících či pořízení nových nástrojů komunikace  

je založen na Opatření 4.2.1 – Pořízení manuálu vizuální identity mikroregionu  

a členských obcí, který zajistí jednoznačnou identifikaci vydávaných dokumentů, jejich 

sjednocený vzhled a umožní občanům i návštěvníkům snazší identifikaci informací  

a napomůže ztotožnění se s územím. Dále specifický cíl 4.2 – Rozvoj stávajících  

či pořízení nových nástrojů komunikace rozvíjí Opatření 4.2.2 – Vybavení členských 

obcí elektronickými úředními deskami, a to v obcích Prostřední Bečva, Vidče, 

Vigantice a Zubří, které přispějí k lepší komunikaci obecního úřadu s veřejností  

a zároveň představují moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů přehlednou 

formou s nepřetržitým přístupem veřejnosti a Opatření 4.2.3 Modernizace či pořízení 

nových webových stránek mikroregionu a členských obcí. 
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3 Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko je dobrovolný svazek obcí (DSO) založený za 

účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou 

především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů 

členských obcí a ochrana veřejného zájmu. Svazek vyvíjí svou činnost především 

v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím 

členských obcí. 

 

3.1 Předmět činnosti svazku 

DSO Rožnovsko je zaměřen zejména na výkon činností směřujících 

k systematickému a efektivnímu hospodářskému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji 

zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich 

spolupráci při rozvíjení činností týkajících se zejména: 

a) rozvoje samosprávy obcí, 

b) vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků, 

c) propagace svazku a jeho zájmového území, 

d) oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví, 

e) řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, 

f) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, 

g) oblasti rozvoje kultury, 

h) ochrany veřejného pořádku, 

i) ochrany životního prostředí a ochrany ovzduší, 

j) rozvoje cestovního ruchu, 

k) podpory podnikání a zemědělství, 

l) rozvoje služeb v zájmovém území, 

m) zajištění dopravní obslužnosti, 

n) zabezpečování čistoty obcí, 

o) zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 

p) společných nákupů energií a využívání netradičních zdrojů energií, 

q) spolupráce a výměny know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU, 

r) správy majetku obcí, 

s) administrativních činností, GDPR. 

3.2 Identifikace problémů a jejich příčin v oblasti komunikace v rámci DSO 

Rožnovsko 

Prioritou je vytvoření kvalitní komunikace veřejné správy s občany a dalšími 

aktéry v území. Vhodně uchopená strategická komunikace podpoří spokojenost 

obyvatel, turistů, podnikatelů a dalších aktérů územního rozvoje se správou věcí 

veřejných svazkem obcí a jeho členskými obcemi. Zavedení a využívání moderních 

nástrojů a obecné strategické uchopení komunikace je ovšem limitováno absencí 

strategického dokumentu, který by se k této oblasti vztahoval a neexistencí některých 

nástrojů komunikace, které do veřejné správy běžně pronikají.  
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Dalším problémem v oblasti komunikační strategie jsou absentující lidské zdroje 

pro jeho přípravu a implementaci. Zároveň je ale DSO Rožnovsko jako všechny 

jednotky veřejné správy omezen dostupnými financemi k řešení tohoto problému. 

Tento problém se navíc netýká jen mikroregionu samotného, ale také aktérů v něm 

přítomných, včetně jeho členských obcí, kteří jeho trváním a prohlubováním rovněž 

trpí. V konkrétních podmínkách mikroregionu je komunikace s cílovou skupinou 

veřejnosti realizována jak samotným DSO Rožnovsko, tak jeho členskými obcemi. 

Význam komunikace si přitom uvědomuje množství veřejnosprávních jednotek  

a za účelem jejího zlepšení se ji pokouší strategicky ukotvit v dokumentech typu 

komunikační strategie a posílit novými nástroji, často s důrazem zejména  

na elektronickou komunikaci. Z vhodného nastavení komunikace s veřejností benefitují 

nejen obyvatelé, turisté, případní zájemci o přistěhování, podnikatelé, ale i samotní 

představitelé a zaměstnanci DSO Rožnovsko a členských obcí. 

Absence jednotné strategie v oblasti komunikace DSO Rožnovsko a jeho 

členských obcí je hlavní příčinou problému v komunikaci mezi veřejnou správou  

a veřejností – měřitelné především v nástrojích komunikace, v rozsahu komunikace  

a celkově ve vnímání smysluplnosti této vazby s veřejností. Příčinou pomalého 

zavádění inovativních nástrojů a strategických přístupů do oblasti komunikace  

je nedostatek finančních zdrojů a s ním spojený nedostatek kvalifikovaných lidských 

zdrojů, které by v této oblasti mohly být v prostředí veřejné správy vůdčími osobnostmi 

v oblasti zavádění moderních přístupů a využívání moderních technologií pro lepší 

správu věcí veřejných, větší otevřenost úřadu, efektivnější komunikaci směrem  

k veřejnosti a pohodlnou interakci veřejnosti s úřadem prostřednictvím moderních 

technologií. 

 

3.3 Hlavní problémy a nedostatky členských obcí DSO Rožnovsko 

 

– nižší kvalita komunikace směrem k veřejnosti, z obsahového hlediska chybí 

strategické uchopení a koncepční vymezení správných principů a zásad komunikace 

směrem k veřejnosti 

– nižší kvalita komunikace směrem k veřejnosti z technického pohledu, kdy 

mikroregion a obce v něm sdružené jen pomalu a postupně zavádějí moderní 

technologie do oblasti komunikace s veřejností 

– chybějící personální a časová složka, členské obce se musejí potýkat s chybějícím 

personálem s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi v oblasti strategicky plánované 

komunikace, který by se oblasti mohl více věnovat, jelikož jejich pracovní náplň 

neumožňuje tuto oblast více rozvíjet, stejně tak zaměstnanci dobrovolného svazku 

obcí nemají pracovní náplň vázanou na problematiku strategické komunikace 

s veřejností, ti však v případě naplánování konkrétních opatření v rámci předkládaného 

projektu mají prostor pro jejich pořízení, zavedení a následnou realizaci v rámci běžné 

administrativy 
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Vytvořením strategického dokumentu v oblasti komunikace budou pořízeny nové 

moderní komunikační nástroje. Všechny tyto aktivity se pozitivně odrazí na komunikaci 

samotného DSO Rožnovsko a jeho členských obcí, což přispěje k efektivnímu řešení 

rozvojových problémů území a zlepšení spokojenosti především jeho obyvatel  

a dalších aktérů, kteří v něm působí. 

V oblasti komunikace je ve veřejné správě DSO Rožnovsko nedostatek 

finančních zdrojů a s ním spojený nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů, které by 

v této oblasti mohly být v prostředí veřejné správy vůdčími osobnostmi v oblasti 

zavádění moderních přístupů a využívání moderních technologií pro lepší správu věcí 

veřejných, větší otevřenost úřadu, efektivnější komunikaci směrem k veřejnosti  

a pohodlnou interakci veřejnosti s úřadem prostřednictvím moderních technologií.  

V lokálních podmínkách mikroregionu je příčinou pomalého zavádění inovativních 

přístupů mimo výše jmenované absence kvalitního strategického dokumentu, který by 

reflektoval současné trendy a technologický vývoj. Dále v jednotlivých obcích absentují 

vybrané moderní nástroje komunikace a koncepce jejich využití.  

Uvedené příčiny byly identifikovány jednak před zahájením šetření a následně 

potvrzeny v rámci dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů se starosty 

členských obcí.  

 

Obec Dolní Bečva  

- chybějící propojení se sociálními sítěmi 

- požadavky na elektronizaci a modernizaci komunikačních nástrojů ze strany 

občanů  

 

Obec Horní Bečva  

- obtížné vyvěšování a dále se zhoršující čitelnost fyzických dokumentů  

na stacionární úřední desce v souvislosti s rostoucím množství dokumentů 

povinných k vyvěšení  

- požadavky na elektronizaci a modernizaci komunikačních nástrojů ze strany 

občanů a rozšíření komunikovaných informací  

- důraz na větší informovanost i o okolních obcí v rámci celého mikroregionu  

- rozšíření nabídky komunikačních nástrojů v oblasti sociálních sítí  
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Obec Hutisko-Solanec 

- obtížné vyvěšování a dále se zhoršující čitelnost fyzických dokumentů  

na stacionární úřední desce v souvislosti s rostoucím množství dokumentů 

povinných k vyvěšení  

- modernizace internetových stránek obce  

 

Obec Prostřední Bečva  

- špatná čitelnost stacionární úřední desky zejména z důvodu působení 

venkovních povětrnostních podmínek a s tím související nutnost neustálého 

obnovování vyvěšených dokumentů, a tedy i zvýšení související administrativní 

náročnosti, případně ztráta zájmu občanů o čtení dokumentů při špatné 

čitelnosti  

- možnost rozšíření palety komunikačních nástrojů o mobilní aplikace  

 

Město Rožnov pod Radhoštěm  

- nepřehlednost a obtížné používání internetových stránek pro starší občany  

- neatraktivnost a nepřehlednost stávajících internetových stránek, špatná 

orientace občanů na internetových stránkách, těžká dohledatelnost zpráv 

- nedostatečná kapacita internetových stránek, dlouhá odezva při načítání 

internetových stránek či neotevření internetových stránek 

- chybějící funkcionality internetových stránek   

- nevyužitý potenciál volných vývěsních skříní v rámci celého města  

 

Obec Valašská Bystřice  

- požadavek na archiv zpravodaje v elektronické podobě dostupný  

na internetových stránkách obce  

- důraz na dobu hlášení rozhlasu, čas hlášení směřovat spíše do odpoledních 

hodin   

 

Obec Vidče 

- dlouholetá nevyhovující stávající stacionární úřední deska, která nezajišťuje 

dostatečný komfort pro místní občany při získávání potřebných informací  

- nutnost zmenšování dokumentů 

- zefektivnění sociálních sítí   
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Obec Vigantice 

- zamlžování a zamrzání skleněné vitríny stacionární úřední desky  

- nedostatečná kapacita stávajících úředních desek  

- elektronickými úředními deskami by obec chtěla optimalizovat komunikační 

aplikaci V Obraze  

 

Město Zubří  

- nedostatečná kapacita stávajících úředních desek  

- dlouhodobé problémy s vyvěšováním dokumentů povinných ke zveřejnění  

na stávající stacionární úřední desce – problémové vyvěšování za špatných 

povětrnostních podmínek, neustálý boj s vyvěšováním velkého množství 

dokumentů ve stejném období na omezené ploše vitrín  

- elektronickými úředními deskami by obec chtěla optimalizovat komunikační 

aplikace typu – hlášení rozhlasu 

- zefektivnění sociálních sítí   
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4  Personální a organizační zajištění komunikace s veřejností 

 

Počet obyvatel k 1. 1. 2021 

Název obce 

Počet obyvatel    Průměrný věk   

celkem muži ženy celkem muži ženy 

ORP Rožnov pod Radhoštěm 35043 17173 17870 43,7 42,1 45,2 

Dolní Bečva 1868 935 933 43,5 41,7 45,3 

Horní Bečva 2446 1226 1220 44,3 42,8 45,9 

Hutisko-Solanec 2038 993 1045 42,9 41,3 44,4 

Prostřední Bečva 1779 879 900 42,6 41,6 43,5 

Rožnov pod Radhoštěm 16280 7846 8434 44,6 42,6 46,5 

Valašská Bystřice 2233 1114 1119 43,1 42,5 43,6 

Vidče 1764 870 894 42,3 41,2 43,5 

Vigantice 1100 536 564 41,8 40,2 43,3 

Zubří 5535 2774 2761 42,4 41,4 43,5 

                   Zdroj: www.czso.cz 

Nejvyšší spolupráce a interakce v oblasti komunikace s veřejností, která  

je odrazem postavení města ve vztahu k dobrovolném svazku obcí, je v Rožnově pod 

Radhoštěm. Město (obec s rozšířenou působností) patří jako územně samosprávný 

celek k nejvyšším obcím v počtu obyvatel – 16 280. Městský úřad, který město 

spravuje, disponuje dostatečným administrativním zázemím pro oblast komunikace  

s veřejností. Využívá řadu komunikačních nástrojů a oplývá kapacitami zabývajícími 

se komunikaci s veřejností. Využívá také spolupráce s TV Beskyd, která zajišťuje 

měsíčník obyvatel Rožnovska (Spektrum Rožnovska) a reportáže o aktualitách  

a informacích z města, které jsou promítány formou kabelového a terestrického 

vysílání. Reportáže jsou dostupné na internetových stránkách TV Beskyd. Rožnov pod 

Radhoštěm spravuje Instagram s nejvyšším počtem sledujících (9508), což rezonuje 

s množstvím obyvatel a také turistickou návštěvností města. 

V DSO Rožnovsko jsou komunikační nástroje rozptýleny rovnoměrně, avšak ne 

dostatečně. Členským obcím chybí dostatečné kapacity, které by se zabývaly pouze 

komunikací s veřejností. Dalším důvodem je nedostatečná časová a administrativní 

kapacita zaměstnanců a vedení úřadů. Podrobnější informace k jednotlivým členským 

obcím o personálním a organizačním zajištění komunikace s veřejností jsou součástí 

bodu č. 7 – sekce Využívané nástroje komunikace s veřejností, jejich popis  

a zhodnocení analýzy. 

 

  

http://www.czso.cz/
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5 Cílové skupiny komunikace DSO Rožnovsko 
 

• Veřejnost  

• DSO a jejich zaměstnanci  

• Volení zástupci 

• Obce a kraje a jejich zaměstnanci  

 

Veřejnost 

Cílovou skupinu veřejnost lze kvantifikovat z pohledu počtu obyvatel, kdy Český 

statistický úřad eviduje k 1. lednu 2021 v členských obcích DSO 35 043 obyvatel. 

Strukturu cílové skupiny je možné popsat na demografickém profilu dle podkladů ČSÚ. 

Cílová skupina veřejnost bude především příjemcem změn, které nastanou díky 

realizaci projektu. 

 

DSO a jejich zaměstnanci 

DSO a jeho zaměstnanci je kvantifikována jako 4 zaměstnanci a 9 volených zástupců 

členských obcí, dochází tedy k překryvu se skupinou volení zástupci. 

 

Volení zástupci 

Cílová skupina volených zástupců má celkem 137 členů a odpovídá počtům členů 

zastupitelstev členských obcí. Dochází zde k překryvu s volenými zástupci DSO. 

 

Obce a kraje a jejich zaměstnanci 

Cílovou skupinu obce, kraje a jejich zaměstnanci lze definovat jak devět členských 

obcí DSO a souhrn jejich cca 255 zaměstnanců. 
 

Schéma komunikačních aktérů:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 Typy komunikačních situací DSO Rožnovsko 

V kontextu cílových skupin se DSO Rožnovsko dostává do několika 

komunikačních situací. Mezi nejčastější komunikační situace patří: komunikace 

směrem k členům, směrem k nadřízeným orgánům, komunikace směrem k veřejnosti.  

 
 

Komunikace směrem k členům  

Komunikace se členy DSO Rožnovsko probíhá různými oficiálními i neoficiálními 

formami. Mezi nejpoužívanější formu oficiální komunikace patří e-maily. Nejčastěji se 

tento komunikační nástroj používá k zasílání pozvánek na Valnou hromadu DSO 

Rožnovsko, která patří mezi kontaktní a veřejný komunikační nástroj, dále vzdělávací 

akce a přednášky, dále se používá k zasílání informací k projektovým záměrům apod. 

Komunikující osobou je nejčastěji manažer, který plní funkci organizátora akcí 

vzhledem k projektům, a dále předseda. Mezi komunikační nástroje neformální 

komunikace směrem k členům patří telefonické rozhovory, osobní setkání členů 

svazku nebo rozhovor na akcích, které mikroregion organizuje nebo se jich účastní.  

 

Komunikace směrem k nadřízeným orgánům  

V komunikaci směrem k nadřízeným orgánům (krajský úřad, ministerstvo aj.) je 

hlavní kompetentní osobou předseda (místopředseda) DSO Rožnovsko. Z hlediska 

čerpání dotačních prostředků z různých zdrojů s nadřízenými orgány komunikují také 

jednotliví zaměstnanci, kteří mají na starosti jednotlivé projekty a s nimi spojené úkoly. 

Jako komunikační kanály jsou využívány – datová schránka, e-maily, telefonická 

komunikace.   

 

Komunikace směrem k veřejnosti 

Komunikace směrem k veřejnosti je zajišťována řadou komunikačních nástrojů, 

kterými DSO Rožnovsko zprostředkovává informace o projektech (plánovaných, 

v realizaci), o konání jednání či akcí. Mezi nejpoužívanější komunikační nástroje patří 

oficiální internetové stránky, tištěná média a sociální sítě. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jiná 

Jedním z nejčastěji používaný komunikační nástroj je také datová schránka. 

DSO Rožnovsko využívá datovou schránku ID qeakrmt. Kontaktními komunikačními 

nástroji jsou také veřejná zastupitelstva, kam mohou obyvatelé, popřípadě návštěvníci 

přijít a diskutovat se zástupci obcí. Obyvatelé některých obcí mohou získávat 

informace také na veřejných akcích pořádanými obcemi nebo veřejných projednáních 

k určitým projektům.  

Ve všech členských obcích funguje zvyklost lidí nechat se informovat přímo  

na OÚ – formou osobní návštěvy či telefonického hovoru. Osobní interakce je důležitá  

a obce ji považují za operativní způsob komunikace s veřejností. Bohužel v rámci 

pandemie spojené s covid-19 se tato kontaktní komunikace omezila na minimum. 

Proto je důležité najít nové možnosti efektivní komunikace. Problémem v zájmovém 

území je pomalé zavádění inovativních přístupů do správy věcí veřejných v oblasti 

komunikace, které při správném využití přispívají k větší kvalitě, efektivitě  

a hospodárnosti výkonu veřejnosprávních činností, otevírají úřady veřejnosti i dalším 

aktérům a zvyšují spokojenost veřejnosti a dalších aktérů s výkonem správy věcí 

veřejných.  
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7 Využívané nástroje komunikace s veřejností, jejich popis a zhodnocení 

Název území 
Oficiální 

internetové 
stránky 

Úřední deska 
a veřejně 
přístupné 
informační 

tabule 

Facebook Místní rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další 
nástroje 

komunikace 
(YouTube, 

Twitter, 
Instagram 

ad.) 
 

Sdružení 
Mikroregion 
Rožnovsko 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.roznovsko.cz  
- stránky jsou 
aktualizovány 
zpravidla 1× za 
měsíc 
- stránky má na 
starosti pověřený 
zaměstnanec 
DSO   
- vkládány jsou 
povinně 
zveřejňované 
informace (vč. 
informací dle 
zákona  
o rozpočtových 
pravidlech); dále 
informace  
o realizovaných 
projektech,  
o projektech 
v realizaci, 
pozvánky na akce 
a festivaly    

- úřední deska 
se nachází na 
oficiálních 
internetových 
stránkách 
DSO  
- stránky má 
na starosti 
pověřený 
zaměstnanec 
DSO 
 

Sdružení 
Mikroregion 
Rožnovsko (537 
sledujících, 476 se 
to líbí) 
-  stránky 
aktualizovány 
zpravidla 3× za 
měsíc 
- stránky má na 
starosti pověřený 
zaměstnanec DSO  
-vkládány jsou 
aktuality  
a informace 
členských obcí, 
pozvánky na akce 
Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání 
II.  
v ORP Rožnov  
p. R. (184 
sledujících,  
146 lidem se líbí) 

- Sdružení 
Mikroregion 
Rožnovsko 
nedisponuje 
jednotným 
rozhlasem  
a nerealizuje 
hlášení 
prostřednictvím 
rozhlasu, 
v případě 
sdělení 
informace všem 
občanům území 
mikroregionu, 
jednotlivé 
členské obce 
vyhlásí 
informace 
individuálně 
prostřednictvím 
místních 
rozhlasů 
v každé obci  

- Sdružení 
Mikroregion 
Rožnovsko 
a jeho 
členské obce 
nevlastní 
televizní 
vysílání  
a využívají 
služeb TV 
Beskyd 
individuálně, 
nejvíce 
reportáží (1× 
za týden) 
z oblasti 
kultury, 
sportu  
a města 
využívá 
Rožnov p. R., 
poté Zubří 

- Sdružení 
Mikroregion 
Rožnovsko 
nedisponuje tímto 
komunikačním 
kanálem 
z důvodu 
fungujících 
facebookových 
stránek, které 
suplují zpravodaj  
DSO Rožnovsko 
nevydává žádné 
tiskoviny, ale 
k šíření zpráv  
o realizovaných  
či připravovaných 
akcích využívá 
regionální 
tiskoviny, místní 
zpravodaje  
a Spektrum 
Rožnovska 
 

- Sdružení 
Mikroregion 
Rožnovsko 
nevyužívá 
Instagram ani 
YouTube, 
důvodem je 
chybějící 
kapacita 
zabývající se 
komunikací  
s veřejností 
- členské 
obce tyto 
komunikační 
kanály 
využívají 
individuálně  

http://www.roznovsko.cz/
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- účet spravován 
projektovým 
manažerem  
- slouží 
k zveřejňování 
aktualit, pozvánek  
a zajímavostí  
k stejnojmennému 
projektu  
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Název území 
Oficiální 

internetové 
stránky 

Úřední deska 
a veřejně 
přístupné 
informační 

tabule 

Facebook Místní rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další nástroje 
komunikace 
(YouTube, 

Twitter, 
Instagram 

ad.) 

 

Dolní Bečva 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.dolnibeva.cz 
- stránky jsou 
aktualizovány dle 
potřeby (1× 
denně) 
- obstarávány 
vedením obce  
a pověřenými 
osobami OÚ 
- zveřejňovány 
jsou informace  
a aktuality z obce, 
oznámení  
o zahájení řízení, 
včetně některých 
územních řízení, 
opatření obecné 
povahy, právní 
předpisy obce – 
obecně závazné 
vyhlášky  
a nařízení, 
povinně 
zveřejňované 
informace včetně 
informací 
elektronické 
úřední desky, 

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek má na 
starosti 
pověřený 
zaměstnanec 
OÚ 
- v obci se 
nacházejí také 
veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
OÚ 
- na veřejně 
přístupné 
informační 
tabule jsou 

Obec Dolní 
Bečva (684 to 
sleduje, 621 se 
to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 2× 
za týden  
a je spravován 
pověřenou 
referentkou 
OÚ 
- zveřejňovány 
jsou příspěvky 
týkající se 
aktualit v obci  
a přilehlém 
okolí, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací aj. 

  

ano, obec 
využívá 
rozhlas 
k aktuálnímu 
hlášení  
- hlášení 
místního 
rozhlasu je 
realizováno 
příslušným 
referentem OÚ 
- hlášeny jsou 
aktuální 
informace 
týkající se dění 
v obci, 
realizace 
oprav, 
odstávek vody, 
elektřiny, 
možnosti 
prodeje v obci 
apod. 

ne, 
individuálně se 
využívá služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd 

ano, vydáván 
v elektronické  
i tištěné verzi 6× 
za rok 
- zpracovává 
vedení obce 
- zveřejňovány 
jsou informace 
z jednání 
zastupitelstva 
obce, důležité 
informace pro 
občany 
(poplatky, 
plánované 
odstávky, 
opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, přehled 
mší, aktivity, 
informace z dění 
MŠ, ZŠ, 
informace 
z historie obce, 

YouTube – ne 
Twitter – ne 
Instagram – ne  
Důvodem je 
nedostatečná 
časová 
kapacita 
zaměstnanců 
OÚ. Zavádění 
nových 
komunikačních 
nástrojů v obci 
není 
v současné 
době 
věnována 
pozornost. 
 

 

http://www.dolnibeva.cz/
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základní 
informace o obci, 
fotografie obce, 
pozvánky na 
akce (kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací aj.) 

 

vyvěšovány 
aktuality, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní  
a jiné akce 

informace z akcí 
v obci  
a pozvánky na 
akce a inzerce 
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Název území 
Oficiální 

internetové 
stránky 

Úřední 
deska  

a veřejně 
přístupné 

informační 
tabule 

Facebook Místní rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další nástroje 
komunikace 
(YouTube, 

Twitter, 
Instagram 

ad.) 
 

Horní Bečva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hornibecva.cz 
- stránky jsou 
aktualizovány dle 
potřeby (1× denně) 
- obstarávány 
starostou obce  
a pověřenými 
osobami z úřadu 
- zveřejňovány jsou 
informace a 
aktuality z obce, 
oznámení  
o zahájení řízení, 
včetně některých 
územních řízení, 
opatření obecné 
povahy, právní 
předpisy obce – 
obecně závazné 
vyhlášky  
a nařízení, povinně 
zveřejňované 
informace včetně 
informací 
elektronické úřední 
desky, hlášení 

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek má na 
starosti 
pověřený 
zaměstnanec 
OÚ (společně 
se starostou) 
- v obci se 
nacházejí 
také veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
OÚ, případně 
pracovníci 

Obec Horní 
Bečva (1863 to 
sleduje, 1729 
se to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 3× za 
týden  
a je spravován 
starostou  
a pracovníky 
knihovny 
- zveřejňovány 
jsou příspěvky 
týkající se 
aktualit v obci  
a přilehlém 
okolí, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací  
a jiné akce 

ano, obec 
využívá 
rozhlas 
k aktuálnímu 
hlášení  
- hlášení 
místního 
rozhlasu je 
realizováno 
příslušným 
referentem OÚ 
- hlášeny jsou 
aktuální 
informace 
týkající se dění 
v obci, 
realizace 
oprav, 
odstávek vody, 
elektřiny, 
možnosti 
prodeje v obci 
apod. 
 

ne, 
individuálně 
se využívá 
služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd  

ano, vydáván 
v elektronické  
i tištěné verzi 1× 
měsíčně 
- zpracovává 
odpovědná 
redaktorka 
- zveřejňovány jsou 
informace 
z jednání 
zastupitelstva 
obce, důležité 
informace pro 
občany (poplatky, 
plánované 
odstávky, opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, přehled 
mší, aktivity, 
informace z dění 
MŠ, ZŠ, informace 
z historie obce, 

YouTube – 
ano, obec má 
na této 
platformě 
založený 
kanál, ale není 
dostatečně 
rozvinut jeho 
potenciál  
Hlášení 
rozhlasu – 
ano, sms,  
e-maily 
Instagram – ne  
Twitter – ne  
→ je možné, 
že tyto 
komunikační 
kanály obec 
zařadí do 
svého portfolia 
a zvýší aktivitu 
těchto 
komunikačních 
nástrojů 
 

http://www.hornibecva.cz/
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rozhlasu, základní 
informace o obci, 
fotografie obce, 
pozvánky na akce 
(kulturní, sportovní, 
vzdělávací aj.) 
 

informačního 
centra  
a knihovny 
- na veřejně 
přístupné 
informační 
tabule jsou 
vyvěšovány 
aktuality, 
ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní  
a jiné akce  

Knihovna  
a Informační 
centrum Horní 
Bečva (589 to 
sleduje, 510 se 
to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 3× za 
týden a je 
spravován 
pracovníky 
knihovny a IC 
 

informace z akcí 
v obci a pozvánky 
na akce, informace 
z činnosti spolků, 
služby  
a inzerce 
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Název území 
Oficiální 

internetové 
stránky 

Úřední deska 
a veřejně 
přístupné 

informační 
tabule 

Facebook Místní rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další nástroje 
komunikace 
(YouTube, 

Twitter, 
Instagram ad.) 

 

Hutisko-
Solanec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hutisko-
solanec.eu 
- stránky jsou 
aktualizovány 
dle potřeby (1× 
denně) 
- obstarávány 
pověřenou 
referentkou 
OÚ 
- zveřejňovány 
jsou informace 
a aktuality 
z obce, 
oznámení  
o zahájení 
řízení, včetně 
některých 
územních 
řízení, opatření 
obecné 
povahy, právní 
předpisy obce 
– obecně 
závazné 
vyhlášky  
a nařízení, 
povinně 
zveřejňované 

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek má na 
starosti 
pověřený 
zaměstnanec 
OÚ (společně 
se starostou) 
- v obci se 
nacházejí také 
veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
OÚ,  
- na veřejně 
přístupné 
informační 
tabule jsou 

- bez 
oficiálního 
facebookového 
profilu 
- občany byla 
založena 
facebooková 
skupina 
Hutisko-
Solanec (702 
členů), kde 
jsou vkládány 
aktuality 
z obce, inzerce 
apod., 
pověřená 
referentka OÚ 
sdílí na danou 
skupinu 
informace 
z obce 
 

 

ano, obec 
využívá 
rozhlas 
k aktuálnímu 
hlášení  
- hlášení 
místního 
rozhlasu je 
realizováno 
příslušným 
referentem OÚ 
- hlášeny jsou 
aktuální 
informace 
týkající se dění 
v obci, 
realizace 
oprav, 
odstávek vody, 
elektřiny, 
možnosti 
prodeje v obci 
apod. 

 

ne, 
individuálně se 
využívá služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd 

ano, vydáván 
v elektronické  
i tištěné verzi 1× 
měsíčně 
- zpracovává 
místostarosta  
- zveřejňovány 
jsou informace 
z jednání 
zastupitelstva 
obce, důležité 
informace pro 
občany 
(poplatky, 
plánované 
odstávky, 
opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, 
z historie obce, 
informace z akcí 
v obci  
a pozvánky na 
akce, informace 
z činnosti spolků, 

Informační 
systém – ano, 
možnost odběru 
informací, 
občané 
dostávají sms 
zprávy nebo  
e-maily 
s informacemi  
o plánovaných 
odstávkách 
vody, 
plánovaném 
přerušení 
dodávek 
elektrické 
energie, 
uzavírkách 
místních 
komunikací, 
termínech 
mimořádných 
svozů odpadů 
apod. 

YouTube – ne 
Twitter – ne 
Instagram – ne  

http://www.hutisko-solanec.eu/
http://www.hutisko-solanec.eu/
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informace 
včetně 
informací 
elektronické 
úřední 

vyvěšovány 
aktuality, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní  
a jiné akce 

služby  
a inzerce 
přehled mší, 
aktivity, 
informace z dění 
MŠ, ZŠ 

Důvodem je 
nedostatečná 
časová kapacita 
zaměstnanců 
OÚ. V rámci 
zavádění 
nových 
komunikačních 
nástrojů v obci 
není v současné 
době věnována 
pozornost. 
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Název 
území 

Oficiální internetové 
stránky 

Úřední deska  
a veřejně 
přístupné 
informační 

tabule 

Facebook 
Místní 

rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další nástroje 
komunikace 
(YouTube, 

Twitter, 
Instagram ad.) 

 

Prostřední 
Bečva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.prostrednibecva.cz 
- stránky jsou 
aktualizovány dle 
potřeby (1× denně) 
- obstarávány starostou 
obce a pověřenými 
osobami z úřadu 
- zveřejňovány jsou 
informace a aktuality 
z obce, oznámení  
o zahájení řízení, 
včetně některých 
územních řízení, 
opatření obecné 
povahy, právní předpisy 
obce – obecně závazné 
vyhlášky a nařízení, 
povinně zveřejňované 
informace včetně 
informací elektronické 
úřední desky, základní 
informace o obci, 
fotografie obce, 
pozvánky na akce 
(kulturní, sportovní, 
vzdělávací aj.) 

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek má na 
starosti 
pověřený 
zaměstnanec 
OÚ (společně 
se starostou) 
- v obci se 
nacházejí také 
veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
OÚ, případně 
pracovníci 
informačního 

Obec 
Prostřední 
Bečva (1305 to 
sleduje, 1232 
se to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 3× za 
týden a je 
spravován 
místostarostkou 
a pověřenou 
referentkou OÚ 

 

ano, obec 
využívá 
rozhlas 
k aktuálnímu 
hlášení  
- hlášení 
místního 
rozhlasu je 
realizováno 
příslušným 
referentem 
OÚ 
- hlášeny 
jsou aktuální 
informace 
týkající se 
dění v obci, 
realizace 
oprav, 
odstávek 
vody, 
elektřiny, 
možnosti 
prodeje 
v obci apod. 
 

ne, 
individuálně 
se využívá 
služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd 

ano, vydáván 
v elektronické  
i tištěné verzi 1× 
měsíčně 
- zpracovává 
odpovědná 
redaktorka 
- zveřejňovány 
jsou informace 
z jednání 
zastupitelstva 
obce, důležité 
informace pro 
občany 
(poplatky, 
plánované 
odstávky, 
opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, přehled 
mší, aktivity, 
informace z dění 
MŠ, ZŠ, 
informace 

YouTube – ano, 
obec má na této 
platformě 
založený kanál, 
ale není 
dostatečně 
rozvinut jeho 
potenciál  
Instagram – ano 
(@prostrednibe
cva – 387 
sledujících)  
Twitter – ne  
mobilní aplikace 
– ne, obec by 
ráda zařadila 
tento 
komunikační 
nástroj do 
svého portfolia  

 

http://www.prostrednibecva.cz/
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centra  
a knihovny 
- na veřejně 
přístupné 
informační 
tabule jsou 
vyvěšovány 
aktuality, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní  
a jiné akce 

z historie obce, 
informace z akcí 
v obci  
a pozvánky na 
akce, informace 
z činnosti spolků, 
služby a inzerce 
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Název 
území 

Oficiální 
internetové 

stránky 

Úřední deska  
a veřejně 
přístupné 
informační 

tabule 

Facebook 
Místní 

rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 
Další nástroje 

komunikace (YouTube, 
Twitter, Instagram ad.) 

 

Rožnov pod 
Radhoštěm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.roznov.cz 
- stránky jsou 
aktualizovány 
dle potřeby (1× 
denně) 
- obstarávány 
pověřenými 
osobami 
z úřadu 
(pověřený 
referent/tiskový 
mluvčí města) 
- zveřejňovány 
jsou informace, 
novinky  
a aktuality 
z města, 
oznámení  
o zahájení 
řízení, včetně 
územních 
řízení, opatření 
obecné povahy, 
právní předpisy 
města – obecně 
závazné 
vyhlášky  
a nařízení, 
povinně 

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek májí na 
starosti 
pověření 
zaměstnanci 
- návštěvníci 
na ní najdou 
jen aktuální 
dokumenty, 
které jsou 
roztříděny do 
jednotlivých 
kategorií (z 
jednotlivých 
odborů, 
vyhlášky, 
nabídka práce 
apod.) 
K dispozici je 
také fulltextové 
vyhledávání. 

Rožnov pod 
Radhoštěm – 
město (9508 to 
sleduje, 8809 
se to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován 
1× za týden  
- komunikace 
(úřad a občan) 
probíhá i přes 
zprávy = 
odborný dotaz 
se posílá  
e-mailem na 
vyřízení 
kompetentním 
odborům; 
dotaz na 
vedení se 
posílá  
e-mailem na 
vyřízení; 
jednoduchý 
dotaz odpoví 
tazateli admin 
FB 
- zveřejňovány 

– - město 
pravidelně 
využívá 
služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd 
- každé úterý 
a čtvrtek jsou 
přidávány 
nová videa 
(reportáže)  
a v pátek 
reportáž pro 
celý region  
- běžící 
textový řádek 
– crawl, 
infokanál – 
do krátkého 
textového 
sdělení o 
délce max. 
265 znaků 
jsou vkládány 
aktuální 
zprávy pro 
obyvatele 
města, 

ano, Spektrum 
Rožnovska je 
vydáván 
prostřednictvím 
TV Beskyd 
v elektronické  
i tištěné verzi 1× 
měsíčně 
- zpracovává 
redakční rada 

-  zveřejňovány 
jsou informace 
z jednání 
zastupitelstva 
města, důležité 
informace pro 
občany (poplatky, 
plánované 
odstávky, 
opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, z historie 
obce, informace 
z akcí v obci  
a pozvánky na 

aplikace mobilní rozhlas 
– ano, odesílání 
informací do telefonů 
přes aplikace, e-mail 
nebo v závažných 
situacích přímo SMS 
zprávou 
YouTube – ano (prostor 
slouží jako video archiv 
města, kanál není moc 
navštěvován, slouží 
k prezentaci města  
a jako prostředek 
k předávání informací 
v době covid-19 – 
proslov p. starosty 
směrem k občanům) 
Twitter – ne  
Instagram – ano 
(@tic_roznovpodradhost
em – 680 sledujících; 
(@visitroznov.cz – 2630 
sledujících)  
 
- Instagram je zaměřen 
především na turisty, ne 
na komunikaci směrem 
k občanům  
 

http://www.roznov.cz/
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zveřejňované 
informace 
včetně 
informací 
elektronické 
úřední desky, 
základní 
informace  
o městě, 
objednávkový 
systém MÚ, 
fotografie 
města, záznamy 
z webkamer, 
nabídky práce, 
informace 
městské policie, 
koncept rozvoje 
města aj., 
pozvánky na 
akce (kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací  
a další) 
- on-line 
formulář – na 
internetových 
stránkách 
mohou občané 
vyplnit formulář 
s krátkým 
dotazem, který 
e-mailem obdrží 
podatelna a 

Občan si sám 
může vyhledat 
potřebné 
informace  
a nemusí se  
s žádostí 
obracet na 
úřad. 
- ve městě se 
nacházejí také 
veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
MÚ, pracovníci 
informačního 
centra  
a knihovny 
- na veřejně 
přístupné 
informační 
tabule jsou 
vyvěšovány 
aktuality, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní  
a jiné akce 

jsou příspěvky 
týkající se 
aktualit ve 
městě  
a přilehlém 
okolí, většinou 
mají jen 
informativní 
charakter, 
ztráty a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací  
a jiné, dále 
jsou sdíleny 
cizí příspěvky 
týkající se 
města (vydány 
jiným 
facebookovým 
profilem) 
- profil 
Turistické 
informační 
centrum 
Rožnov pod 
Radhoštěm 
(1474 to 
sleduje, 1363 
se to líbí)  
- TIC podává 
informace  
o městě, okolí  

optimální je  
5 opakujících 
se sdělení 
(na kabelové 
TV TKR 
Jašek jsou 
sdělení 
členěna do 
několika 
kategorií  
a město má 
přístup do  
2 kategorií → 
„Městský 
úřad v RpR“, 
kde má text 
bílou barvu 
na modrém 
pozadí, dále 
„Mimořádné 
sdělení, které 
se odvysílají 
3× s bílým 
textem na 
červeném 
pozadí.  

akce, z činnosti 
spolků, služby  
a inzerce 
přehled mší, 
aktivity, informace 
z dění MŠ, ZŠ, 
informace  
a pozvánky na 
akce, z činnosti 
spolků, služby  
a inzerce 
přehled mší, 
aktivity 

- odběr novinek 
z internetových stránek 
města – 230 uživatelů 
odebírá novinky do 
svého e-mailu  
 
veřejné interpelace – 
vždy druhou středu po 
jednání zastupitelstva 
města se chce vedení 
rožnovské radnice setkat 
s občany Rožnova, 
obyvatelům tak nabízí 
pravidelnou diskuzi nad 
tématy, která probírali 
zastupitelé.  
Interpelace se ale mohou 
týkat samozřejmě 
jakékoliv oblasti činnosti 
města a úřadu. Vedení 
Rožnova od těchto 
setkání očekává zpětnou 
vazbu k problematice 
řešené na jednání 
zastupitelů a také 
informace o tom, co je 
možno nebo potřeba  
v Rožnově řešit.   
 
veřejné diskuze – město 
rozvíjí komunikaci 
s veřejností formou 
diskuzí vždy k nějakému 
tématu (investiční akce – 
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podle druhu 
dotazu ho 
přepošle 
kompetentnímu 
odboru (na 
obecné dotazy 
odpovídá admin 
internetových 
stránek) 
www.visitroznov
.cz 
-  stránky jsou 
určeny primárně 
pro turistické 
informace 
www.strategiero
znov.cz  
- stránky jsou 
určeny pro 
úřad/občan  
a jsou zde 
zveřejněny 
informace 
týkající se 
seznamu 
investic  
a námětů 
k rozvoji města 
Rožnov pod 
Radhoštěm  
a jeho místních 
částí 

a kulturních 
akcích. Nabízí 
propagační 
materiály pro 
turisty  
a předprodej 
vstupenek na 
místní akce  
i akce v rámci 
celé ČR.   
 

 

regenerace sídlišť, 
parkovacích zón), 
veřejné diskuze se řídí 
pravidly místní Agenty 21 
(MA21)  

http://www.visitroznov.cz/
http://www.visitroznov.cz/
http://www.strategieroznov.cz/
http://www.strategieroznov.cz/
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Název území 
Oficiální internetové 

stránky 

Úřední deska 
a veřejně 
přístupné 
informační 

tabule 

Facebook 
Místní 

rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další nástroje 
komunikace 
(YouTube, 

Twitter, 
Instagram 

ad.) 
 

Valašská 
Bystřice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.valasskabystrice.cz 
- stránky jsou 
aktualizovány dle 
potřeby (1× denně) 
- obstarávány 
pověřenou referentkou 
OÚ  
- zveřejňovány jsou 
informace a aktuality 
z obce, oznámení  
o zahájení řízení, včetně 
některých územních 
řízení, opatření obecné 
povahy, právní předpisy 
obce – obecně závazné 
vyhlášky a nařízení, 
povinně zveřejňované 
informace včetně 
informací elektronické 
úřední desky, základní 
informace o obci, 
fotografie obce, 
pozvánky na akce 
(kulturní, sportovní, 
vzdělávací a jiné) 

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek má na 
starosti 
pověřený 
zaměstnanec 
OÚ (společně 
se starostou) 
- v obci se 
nacházejí 
také veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
OÚ, případně 
pracovníci 
informačního 

Obec Valašská 
Bystřice (552 
to sleduje, 522 
se to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 1× za 
týden a je 
spravován 
pověřenou 
referentkou 
OÚ 
- zveřejňovány 
jsou příspěvky 
týkající se 
aktualit v obci  
a přilehlém 
okolí, 
pozvánky na 
akce 
Icéčko 
Valašská 
Bystřice (756 
přátel) 
- facebookový 
profil je 
veřejný, 

ano, obec 
využívá 
rozhlas 
k aktuálnímu 
hlášení  
- hlášení 
místního 
rozhlasu je 
realizováno 
příslušným 
referentem 
OÚ 
- hlášeny jsou 
aktuální 
informace 
týkající se 
dění v obci, 
realizace 
oprav, 
odstávek 
vody, 
elektřiny, 
možnosti 
prodeje v obci 
apod. 

ne, 
individuálně 
se využívá 
služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd 

ano, vydáván 
v elektronické  
i tištěné verzi 1× 
měsíčně 
- zpracovává 
redakční rada 
(starosta, 
místostarosta  
a pověřená 
referentka OÚ) 
- zveřejňovány 
jsou informace 
z jednání 
zastupitelstva 
obce, důležité 
informace pro 
občany 
(poplatky, 
plánované 
odstávky, 
opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, 
z historie obce, 

InfoKanál – 
ano, po 
přihlášení do 
systému 
(vyplněním 
formuláře) 
občané 
dostávají sms 
zprávy 
s informacemi 
o plánovaných 
odstávkách 
vody, 
plánovaném 
přerušení 
dodávek 
elektrické 
energie, 
uzavírkách 
místních 
komunikací, 
termínech 
mimořádných 
svozů odpadů 
apod. 
mobilní 
aplikace 
Česká obec – 

http://www.valasskabystrice.cz/
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centra  
a knihovny 
- na veřejně 
přístupné 
informační 
tabule jsou 
vyvěšovány 
aktuality, 
ztráty a 
nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní  
a jiné akce 

aktualizován 
zpravidla 2–3× 
za týden a je 
spravován 
pracovníky 
knihovny a IC 
 

informace z akcí 
v obci  
a pozvánky na 
akce, informace 
z činnosti spolků, 
služby  
a inzerce 
přehled mší, 
aktivity, 
informace z dění 
MŠ, ZŠ 
 

 

ano, přehled 
aktualit 
z internetových 
stránek obce, 
informace  
o pořádaných 
akcích, 
dokumenty  
a fotografie 
z úřední desky 
obce.  
YouTube – ne 
Twitter – ne 
Instagram – ne  
Důvodem je 
nedostatečná 
časová 
kapacita 
zaměstnanců 
OÚ. 
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Název území 
Oficiální 

internetové 
stránky 

Úřední deska 
a veřejně 
přístupné 

informační 
tabule 

Facebook Místní rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další nástroje 
komunikace 
(YouTube, 

Twitter, 
Instagram 

ad.) 

 

Vidče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.vidce.cz 
- stránky jsou 
aktualizovány 
dle potřeby (1× 
denně) 
- obstarávány 
starostou obce  
a pověřenými 
osobami 
z úřadu 
- zveřejňovány 
jsou informace 
a aktuality 
z obce, 
oznámení  
o zahájení 
řízení, včetně 
některých 
územních 
řízení, opatření 
obecné 
povahy, právní 
předpisy obce 
– obecně 
závazné 
vyhlášky  
a nařízení, 

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek má na 
starosti 
pověřený 
zaměstnanec 
OÚ (společně 
se starostou) 
- v obci se 
nacházejí také 
veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
OÚ 
- na veřejně 
přístupné 

- Obec Vidče 
(803 to 
sleduje, 749 se 
to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován  
2× za týden  
a je spravován 
starostou  
- zveřejňovány 
jsou příspěvky 
týkající se 
aktualit v obci  
a přilehlém 
okolí, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací  
a jiné 

ano, obec 
využívá 
rozhlas 
k aktuálnímu 
hlášení 
rozhlasu 
- hlášení 
místního 
rozhlasu je 
realizováno 
příslušným 
referentem OÚ 
- hlášeny jsou 
aktuální 
informace 
týkající se dění 
v obci, 
realizace 
oprav, 
odstávek vody, 
elektřiny, 
možnosti 
prodeje v obci 
apod. 
 

ne, 
individuálně se 
využívá služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd 

ano, vydáván 
v elektronické  
i tištěné verzi 6× 
za rok 
- zpracováván 
pověřenou 
referentkou OÚ  
- zveřejňovány 
jsou slovo 
starosty, 
informace 
z jednání 
zastupitelstva 
obce, důležité 
informace pro 
občany 
(poplatky, 
plánované 
odstávky, 
opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, přehled 
mší, aktivity, 

YouTube – ne 
Twitter – ne 
Instagram – ne  
Důvodem je 
nedostatečná 
časová 
kapacita 
zaměstnanců 
OÚ. 
 
 

http://www.vidce.cz/
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povinně 
zveřejňované 
informace 
včetně 
informací 
elektronické 
úřední desky, 
základní 
informace  
o obci, 
fotografie 
obce, 
pozvánky na 
akce (kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací aj.) 

informační 
tabule jsou 
vyvěšovány 
aktuality, ztráty 
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní  
a jiné akce 

informace z dění 
MŠ, ZŠ, 
informace 
z historie obce, 
informace z akcí 
v obci  
a pozvánky na 
akce, informace 
z činnosti spolků, 
služby  
a inzerce 
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Název 
území 

Oficiální 
internetové 

stránky 

Úřední deska 
a veřejně 
přístupné 
informační 

tabule 

Facebook 
Místní 

rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další nástroje 
komunikace 
(YouTube, 

Twitter, Instagram 
ad.) 

 

Vigantice 
 
 
 
 
 
 
 

www.vigantice.cz 
- stránky jsou 
aktualizovány dle 
potřeby (1× 
denně) 
- obstarávány 
pověřenými 
osobami z úřadu 
- zveřejňovány 
jsou informace  
a aktuality 
z obce, 
oznámení  
o zahájení řízení, 
včetně některých 
územních řízení, 
opatření obecné 
povahy, právní 
předpisy obce – 
obecně závazné 
vyhlášky  
a nařízení, 
povinně 
zveřejňované 
informace včetně 
informací 
elektronické 
úřední desky, 

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek má na 
starosti 
pověřený 
zaměstnanec 
OÚ 
- v obci se 
nacházejí také 
veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
OÚ 
- na veřejně 
přístupné 
informační 
tabule jsou 

Obec 
Vigantice (425 
to sleduje, 391 
se to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 3× 
za týden  
a je spravován 
zastupitelem 
obce 
- zveřejňovány 
jsou příspěvky 
týkající se 
aktualit v obci  
a přilehlém 
okolí, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací  
a jiné akce 

 

ano, obec 
využívá 
rozhlas 
k aktuálnímu 
hlášení  
- hlášení 
místního 
rozhlasu je 
realizováno 
příslušným 
referentem 
OÚ 
- hlášeny jsou 
aktuální 
informace 
týkající se 
dění v obci, 
realizace 
oprav, 
odstávek 
vody, 
elektřiny, 
možnosti 
prodeje v obci 
apod. 

ne, 
individuálně 
se využívá 
služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd 

ano, vydáván 
v elektronické  
i tištěné verzi 4× 
za rok 
- zpracováván 
místostarostkou 
- zveřejňovány 
jsou informace 
z jednání 
zastupitelstva 
obce, důležité 
informace pro 
občany (poplatky, 
plánované 
odstávky, opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, z historie 
obce, informace 
z akcí v obci 

 

Infokanál – ano, 
možnost odebírat 
sms zprávy a e-
maily po přihlášení 
do systému 
(vyplněním 
formuláře) občané 
dostávají informace 
o plánovaných 
odstávkách vody, 
plánovaném 
přerušení dodávek 
elektrické energie, 
uzavírkách 
místních 
komunikací, 
termínech 
mimořádných 
svozů odpadů 
apod.  
mobilní aplikace 
V obraze – ano, 
přehled aktualit 
z internetových 
stránek obce, 
informace  
o pořádaných 
akcích, dokumenty  

http://www.vigantice.cz/
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základní 
informace o obci, 
fotografie obce, 
pozvánky na 
akce (kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací  
aj.) 

vyvěšovány 
aktuality, 
ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní  
a jiné akce 

a fotografie 
z úřední desky 
obce.  
YouTube – ne 
Twitter – ne 
Instagram – ne  
Důvodem je 
nedostatečná 
časová kapacita 
zaměstnanců OÚ. 
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Název území 
Oficiální 

internetové 
stránky 

Úřední deska 
a veřejně 
přístupné 
informační 

tabule 

Facebook Místní rozhlas 
Televizní 
vysílání 

Zpravodaj 

Další nástroje 
komunikace 
(YouTube, 

Twitter, 
Instagram 

ad.) 
 

Zubří 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.mesto-
zubri.cz 
- stránky jsou 
aktualizovány 
dle potřeby (1× 
denně) 
- obstarávány 
vedením 
města  
a pověřenými 
osobami 
z úřadu 
- zveřejňovány 
jsou informace 
a aktuality 
z města, 
oznámení  
o zahájení 
řízení, včetně 
některých 
územních 
řízení, opatření 
obecné 
povahy, právní 
předpisy města 
– obecně 
závazné 
vyhlášky  

ano, úřední 
deska na 
oficiálních 
internetových 
stránkách  
a stacionární 
úřední deska  
- správu 
úředních 
desek májí na 
starosti 
pověření 
zaměstnanci 
podatelny 
- ve městě se 
nacházejí také 
veřejně 
přístupné 
informační 
tabule, které 
spravují 
pověření 
zaměstnanci 
OÚ 

Město Zubří 
(1198 to 
sleduje, 1112 
se to líbí) 
- facebookový 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 3× za 
týden  
a je spravován 
místostarostou  
- zveřejňovány 
jsou příspěvky 
týkající se 
aktualit ve 
městě  
a přilehlém 
okolí, ztráty  
a nálezy, 
pozvánky na 
kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací  
a jiné 
- jednotlivé 
odbory 
a oblasti mají 
své stránky, 

ano, město 
využívá 
rozhlas 
k aktuálnímu 
hlášení  
- hlášení 
místního 
rozhlasu je 
realizováno 
příslušným 
referentem 
úřadu 
- hlášeny jsou 
aktuální 
informace 
týkající se dění 
ve městě, 
realizace 
oprav, 
odstávek vody, 
elektřiny apod. 

ne, město 
často využívá 
služeb 
regionální 
televize TV 
Beskyd 

ano, vydáván 
v elektronické  
i tištěné verzi 1× 
měsíčně (v létě 
vychází dvojčíslo) 
- zpracovává 
redakční rada 

-  zveřejňovány 
jsou informace 
z jednání 
zastupitelstva 
města, důležité 
informace pro 
občany (poplatky, 
plánované 
odstávky, opravy), 
informace ke 
zrealizovaným  
a připravovaným 
akcím, 
společenská 
kronika, z historie 
města, informace 
z akcí ve městě  
a pozvánky na 
akce, z činnosti 
spolků, služby  
a inzerce 

Informační 
stránky 
www.zubran.cz 
– ano, 
mimoměstské 
stránky, 
spravovány 
místostarostou 
aplikace T-
MAPY – ano, 
hlášení závad 
ve městě 
YouTube – 
ano, obec má 
na této 
platformě 
založený 
kanál, ale není 
dostatečně 
rozvinut jeho 
potenciál  
Instagram – ne  
Twitter – ne  
Důvodem je 
nedostatečná 
časová 
kapacita 

http://www.mesto-zubri.cz/
http://www.mesto-zubri.cz/
http://www.zubran.cz/
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a nařízení, 
povinně 
zveřejňované 
informace 
včetně 
informací 
elektronické 
úřední desky, 
základní 
informace  
o městě, 
fotografie 
města, 
pozvánky na 
akce (kulturní, 
sportovní, 
vzdělávací aj.) 

kde sdílejí 
pozvánky na 
jednotlivé 
akce, aktuality 
apod.  
- stránky jsou 
spravovány 
pověřenými 
osobami  
Klub Zubří – 
741 to sleduje, 
699 se líbí, 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 2× za 
týden; 
Sportoviště 
města Zubří – 
586 to sleduje, 
565 se to líbí, 
profil je 
aktualizován 
zpravidla 2× za 
týden; 
Knihovna Zubří 
– 558 to 
sleduje, 522 se 
to líbí, profil je 
aktualizován 
zpravidla 2× za 
týden 

přehled mší, 
aktivity, informace 
z dění MŠ, ZŠ, 
informace  
a pozvánky na 
akce, informace 
z činnosti spolků, 
služby a inzerce 

zaměstnanců 
OÚ. 
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8 Přehled komunikačních nástrojů jednotlivých obcí 

Zdroj: vlastní zpracování 



 
 

39 

 

8.1 Komunikační nástroje v elektronické podobě 

Mezi hlavní elektronické komunikační nástroje, které jsou v rámci území DSO 

Rožnovsko nejvíce využívány pro komunikaci s občany mikroregionu a veřejností, 

patří úřední desky a oficiální internetové stránky. Komunikace prostřednictvím 

internetových stránek je rychlá a efektivní, a to jednak pro svůj dosah a možnost 

okamžitého sdílení informací a aktualit, ale stejně tak i časově náročná z hlediska 

správy a organizace internetových stránek. Internetové stránky jsou vyhledávány 

z hlediska funkce úřední desky (souběžně se stacionární úřední deskou), kde jsou 

sdíleny jednak povinně zveřejňované informace, ale také aktuality z obcí. 

Prostřednictvím internetových stránek jsou jak občané, tak návštěvníci  

DSO Rožnovsko informování o aktualitách, důležitých akcích, realizovaných 

projektech či projektech v realizaci aj. 

Internetové stránky DSO Rožnovsko: 

• www.roznovsko.cz 

Internetové stránky obcí:  

• www.dolnibecva.cz 

• www.hornibecva.cz 

• www.hutisko-solanec.eu 

• www.prostrednibecva.cz 

• www.roznov.cz 

• www.valasskabystrice.cz 

• www.vidce.cz 

• www.vigantice.cz 

• www.mesto-zubri.cz 

Zdroj: http://www.roznovsko.cz/ 

http://www.roznovsko.cz/
http://www.dolnibecva.cz/
http://www.hornibecva.cz/
http://www.hutisko-solanec.eu/
http://www.prostrednibecva.cz/
http://www.roznov.cz/
http://www.valasskabystrice.cz/
http://www.vidce.cz/
http://www.vigantice.cz/
http://www.mesto-zubri.cz/
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8.2 Komunikační nástroje v tištěné podobě 

K nejčastějším komunikačním nástrojům v tištěné podobě patří obecní 

zpravodaj, úřední deska, veřejně přístupné informační tabule, venkovní reklama  

a plakáty. Mezi oblíbený komunikační nástroj obyvatel DSO Rožnovsko z tištěných 

médií patří zpravodaj. Čtenářům předkládá souhrn informací z obce, důležité 

informace pro občany (poplatky, plánované odstávky, opravy), informace  

k zrealizovaným a připravovaným akcím a aktuality z různých oblastí (kultura, sport, 

vzdělávání). S tímto médiem však nelze počítat v případě aktuální hodnoty, jelikož  

se prostřednictvím zpravodajů předkládají informace zpětně z minulých měsíců, 

popřípadě plánované projekty. Tudíž zpravodaj nelze považovat za nástroj flexibilní 

komunikace, především v rámci informací k aktuálnímu dění.  

Město Rožnov pod Radhoštěm vydává měsíčník Spektrum Rožnovsko, ostatní 

členské obce vydávají obecní zpravodaje zpravidla 1× za měsíc, případně 1× za dva 

měsíce (Zpravodaj obce Dolní Bečva, Hornobečvanský zpravodaj, Zpravodaj obce 

Hutisko-Solanec, Zpravodaj obce Prostřední Bečva, Valašskobystřický zpravodaj, 

Zpravodaj obce Vidče, Zpravodaj Vigantic, Zuberské noviny). 

Často využívaným komunikačním nástrojem, charakteristickým pro členské 

obce, je rozhlas. Obce jej využívají v případě hlášení aktuálních informací týkajících 

se dění v obci, realizace oprav, odstávek vody, elektřiny, možnosti prodeje v obci 

apod. Řada obcí svá hlášení zveřejňuje také zároveň prostřednictvím jiných 

komunikačních kanálů (internetové stránky obce, sociální sítě, mobilní aplikace). 

Rozhlas jako komunikační nástroj má také svá úskalí, tím největším je čas hlášení. 

Většinou hlášení prostřednictvím místních rozhlasů probíhá v dopoledních hodinách, 

kdy jsou občané mikroregionu a veřejnost vyřazena z doslechové vzdálenosti 

z důvodu vykonávání zaměstnání. Dalším z úskalí je také zvýšená poruchovost 

zařízení, i přes modernizaci místních rozhlasů není pokrytí a zvuk hlášených informací 

dostačující.  

K neoficiálním využívaným komunikačním nástrojům patří sociální sítě, největší 

zastoupení v DSO Rožnovsko má Facebook. Tento nástroj pro komunikaci je oblíbený 

především pro rychlost sdělení aktualit a důležitých informací ze stran sdělovatelů 

(obec, město) a rychlý příjem těchto informací ze stran odběratelů bez náročného 

vyhledávání a selektování. Facebook patří k operativním komunikačním kanálům, jeho 

velkou nevýhodou je ale fakt, že tento společenský webový systém řada lidí nemá  

a nevyužívá jej, ať je důvod jakýkoliv.  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se jedná o nejpoužívanější komunikační 

kanály a ze stran občanů a veřejnosti jsou velmi oblíbené. Z hlediska časové 

využitelnosti patří tyto komunikační kanály k těm dlouhodobým. 

Vzhledem k využívání jak papírových úředních desek, tak úředních desek formou 

internetových stránek a dlouhodobé zvyklosti jejich uživatelů, je pořízení 

elektronických úředních desek cestou k modernizaci a efektivní komunikaci. 

Indispozicí je pomalé zavádění inovativních přístupů do správy věcí veřejných v oblasti 

komunikace z hlediska nedostatku financí nebo nedostatku administrativní kapacity. 

Pořízením elektronických úředních desek se zvýší dosah ve sdělení informací cílovým 
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skupinám, konkrétně v obcích – Prostřední Bečva, Vidče, Vigantice a městě Zubří. 

Jednak se zvýší kvalita předkládaných informací formou elektronických úředních 

desek, a to především v jejich dostupnosti, časové čerstvosti, viditelnosti  

a čitelnosti i v nepříznivých podmínkách. 

Aby mohlo být DSO Rožnovsko v oblasti komunikace s veřejností funkční,  

je nutné, aby se posílila jeho komunikační schopnost. V rámci modernizace 

komunikačních nástrojů dojde k pořízení manuálu vizuální identity. Manuál zajistí 

jednoznačnou identifikaci dokumentů vydávaných DSO Rožnovsko a jejich 

sjednocený vzhled, a umožní tak občanům snazší identifikaci informací. Prvky 

dokumentu budou využitelné pro běžné i slavnostní tiskoviny, elektronickou 

komunikaci, tvorbu drobných propagačních předmětů aj. Pořízení manuálu vizuální 

identity pomůže zvýšit informovanost z hlediska sjednocení grafické podoby DSO 

Rožnovsko a jeho členských obcí.   

Zavedení inovativních přístupů do správy věcí veřejných v oblasti komunikace, 

konkrétně posílení oblast komunikace novými nástroji s důrazem zejména  

na elektronickou komunikaci, je limitován absencí strategického dokumentu, který  

by se k této oblasti vztahoval a neexistencí některých nástrojů komunikace, které  

do veřejné správy běžně pronikají. Na základě sdělení občanů a zástupců veřejné 

správy bychom se rádi vydali směrem posílení elektronické komunikace a vytvoření 

funkčního systému komunikační strategie. 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  

__________________________________ 
 

INFORMOVANOST OBČANŮ NA ROŽNOVSKU  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

43 

 

Úvod – Informovanost občanů na Rožnovsku  

 

Dotazníkové šetření s názvem Informovanost občanů na Rožnovsku je součástí 

analytické části Komunikační strategie Sdružení Mikroregion Rožnovsko, která  

je zpracovávána v rámci projektu „Posílení a efektivita komunikace s veřejností  

v Mikroregionu Rožnovsko" (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016745) 

spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost. 

Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak kvalitně jsou občané 

informováni a jak nejlépe jim předat co nejvíce informací o dění v obcích. Občané 

mikroregionu Rožnovsko se tak měli možnost vyjádřit k informovanosti  

a komunikačním nástrojům používaných v obcích. Priorita sběru dat byla směřována 

na efektivitu komunikace mezi obcemi a veřejností, možnosti posunu a zlepšení 

komunikace. 

Jednotlivé členské obce jsou rozděleny do dvou pracovních skupin. První 

skupina je tvořena většími členskými obcemi – Zubří, Valašská Bystřice, Horní Bečva, 

Hutisko-Solanec. Druhou skupinu tvoří menší členské obce – Dolní Bečva, Prostřední 

Bečva, Vidče, Vigantice. Město Rožnov pod Radhoštěm má vzhledem k odlišné 

velikosti a množství agend, které komunikuje veřejnosti ve srovnání s ostatními 

členskými obcemi a mikroregionem Rožnovsko, samostatně zpracovaný strategický 

dokument týkající se komunikační strategie města. Nicméně v kontextu mikroregionu 

Rožnovsko jsme provedli sběr dat v rámci dotazníkového šetření také u občanů Města 

Rožnov pod Radhoštěm.  
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A. Celkový přehled dotazníkového šetření – Informovanost občanů 

na Rožnovsku 

 

1. Ve které obci žijete? 

 

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 1264 respondentů, z toho  

429 respondentů z města Rožnov pod Radhoštěm a 835 respondentů z členských obcí 

mikroregionu Rožnovsko.   

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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2. Cítíte se dostatečně informování o dění ve Vaší obci? 

 

V rámci celého DSO Rožnovsko se cítí dostatečně informováno o dění v jejich obci 

1041 respondentů, naopak 223 respondentů si myslí, že by informovanost mohla být 

lepší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyhledáváte sami informace o dění ve Vaší obci? 

 

V porovnání s grafem předchozím je patrné, že 1103 respondentů si informace o dění 

ve své obci musí dohledávat z jiných zdrojů, proto aby byli dostatečně informováni, 

naopak 158 respondentů informace nedohledává vůbec. Z toho vyplývá, že většina 

respondentů si musí vyhledávat informace sami, aby se naplnilo tvrzení předchozí 

otázky. Z grafu je tak patrný potenciál obyvatel, kteří si přejí být informovaní. 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

87 % 

13 % 

82 % 

18 % 
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4. Pohlaví  

 

Do dotazníkového šetření se zapojilo 537 mužů (43 %) a 723 žen (57 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Věk 

 

Lidé ve věkovém rozmezí od 27 do 45 let se do dotazníkového šetření zapojili nejvíce 

(507 odpovědí), lidé v rozmezí 46 až 60 let (363 odpovědí), lidé nad 60 let  

(280 odpovědí) a lidé ve věkovém rozmezí 15 až 26 let se do dotazníkového šetření 

zapojili nejméně (114 odpovědí).  

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

43 % 

57 % 

9 % 

40 % 

29 % 

22 % 
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6. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Z následujícího grafu je patrné, že se do dotazníkového šetření zapojilo nejvíce 

respondentů se středoškolským vzděláním (590 odpovědí), následuje vysokoškolské 

vzdělání (402 odpovědí), vyučen/a (240 odpovědí) a základní vzdělání (32 odpovědí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

2 % 

19 % 

47 % 

32 % 
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B. Větší členské obce – Zubří, Valašská Bystřice, Horní Bečva, 

Hutisko-Solanec 
 

1. Ve které obci žijete?  

Do dotazníkového šetření větších členských obcí se zapojilo 176 obyvatel Zubří, což 

tvoří 3,2 % z celkového počtu obyvatel, z Valašské Bystřice se zapojilo 116 obyvatel 

(5,2 % obyvatel), z Horní Bečvy 118 obyvatel (4,8 % obyvatel) a z Hutiska-Solance 

106 obyvatel (5,2 % obyvatel). 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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2. Cítíte se dostatečně informování o dění ve Vaší obci? 

Většina respondentů se ve svých obcích cítí dostatečně informována, avšak část 

obyvatel si myslí, že by informovanost mohla být větší. V odpovědích na tuto otázku 

se objevily také odpovědi: 

 

Zubří 

„Plán zastupitelstva by měl být znám dopředu, nikoli po zahájení.“ (Nové Zubří) 

„Ne, pouze přes rozhlas. Kvůli pozdějšímu návratu to nestíhám.“ (Porubky) 

„Hlášení rozhlasu není rozumět, pravidelně navštěvuji stránky města, čtu Zuberské 

noviny.“ 

„Pouze z rozhlasu, vracím se pozdě a neslyším to.“ 

„Když se chci něco dozvědět, co se děje, většinou to musím někde vyhledat nebo  

se to dozvím, že už to bylo.“ 

„Částečně. Obec informuje zejména rozhlasem v době, kdy jsou lidé v práci, takže  

je určen zřejmě převážně pro důchodce.“ 

 

Valašská Bystřice 

„Přivítal bych podrobnější informace ve zpravodaji.“ (Žáry) 

„Nelíbí se mi obecní webové stránky, jsou nepřehledné, více věcí se dává prý  

na Facebook, ale tam nemá každý přistup.“ (Hajdušky) 

„Ani ne, rozhlas nestačí, někdy nejde ani slyšet.“ (Videčské Paseky) 

„Webovky nepřehledné, časopis bez přesahu, rozhlasu nerozumím.“  

„Hlášení rozhlasu není rozumět a SMS nebo Česká obec nepokrývá všechny 

informace, např. informace o zavírání komunikací šlo pozdě, popř. vůbec.“ 

 

Horní Bečva 

„Rozhlas věčně nefunguje, sekce pro občany na webu je pro mě nepřehledná.“  

(U Sachovy studánky) 

 

Hutisko-Solanec 

„Nepřehledný web obce.“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zdroj: vlastní zpracování 
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3. Vyhledáváte sami informace o dění Vaší obci? 

I přesto, že se většina respondentů cítí být dostatečně informována o dění ve své obci, 

tak většina obyvatel sama vyhledává a zjišťuje informace o dění ve své obci. 

V odpovědích na tuto otázku se objevily také odpovědi: 

 

Zubří 

„Nedostatek času.“ 

 

Valašská Bystřice 

„Ano, ale zpravodaj už není doručován do schránky, prý ať si jej lidé vyzvednou  

na OU, ale co senioři?“ (Hajdušky) 

„Spíše spoléhám na oficiální zdroje, které odebírám.“ 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Odkud se dozvídáte většinu informací týkajících se Vaší obce? 

Mezi nejvíce vyhledávané a používané informační kanály patří: Zubří – webové stránky 

obce, zpravodaj, sociální sítě a sdělení informací od známých z doslechu; Valašská 

Bystřice – zpravodaj, webové stránky obce, sdělení informací od známých z doslechu, 

hlášení místního rozhlasu a plakáty a venkovní reklama; Horní Bečva – sociální sítě  

a sdělení informací od známých z doslechu, dále zpravodaj a webové stránky obce; 

Hutisko-Solanec – zpravodaj, webové stránky obce a sociální sítě.  

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Které informace nejčastěji vyhledáváte? 

Mezi nejčastěji vyhledávané informace patří – informace o plánovaných projektech, 

o projektech v realizaci, o plánovaném vypínání elektrické energie, týkající se různých 

poplatků – psi, popelnice apod., termíny svozu odpadů, kultura, školy a spolky.  

 

6. Pohlaví 

Zastoupení mužů a žen v případě dotazníkového šetření větších členských obcí  

je vyrovnané.  

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7. Věk 

V dotazníkovém šetřením větších členských obcí je nejvíce zastoupena skupina  

ve věkovém rozmezí 27–45 let.  

 

8. Nejvyšší dosažené vzdělání 

Do dotazníkového šetření zapojilo nejvíce respondentů se středoškolským  

a vysokoškolským vzděláním.  

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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9. Tipy a návrhy respondentů ke zlepšení informovanosti v obcích  

Zubří 

„Hlášení rozhlasu není u mě doma absolutně rozumět, člověk slyší pouze hluk 

překrývajících se hlášení z jednotlivých ampliónů.“ 

„Co se bude dít se člověk dozví, až když je o tom rozhodnuto. Více občanům 

naslouchat a před rozhodnutím dát info, že se o tom bude jednat.“  

 

Valašská Bystřice 

„Chtěla bych mít k dispozici celý zpravodaj v pdf kopiích výtisku, abych se na něj mohla 

podívat na stránkách obce. Někdy ho ztratím a zajímá mě zpětně nějaká zpráva, ale 

na webu jsou jen výňatky. Preferovala bych archiv zpravodaje v pdf.“ 

(Na horách) 

„Hlášení místního rozhlasu by mělo být spíše v pozdějších odpoledních hodinách. 

Slyší ho dopoledne jen důchodci a maminky na MD, pracující by uvítali například kolem 

15.00 nebo 16.00 hodiny odpolední.“ (Žáry)  

 

Horní Bečva 

„Pravidelná setkávání občanů s představiteli obce (omezil naneštěstí covid-19).“ 

(Kršle) 

„Opravit rozhlas, zlepšit web.“ (U Sachovy studánky) 

„Myslím, že informace jsou dostatečné, je třeba číst – plakáty, webovky, zpravodaj.“ 

(centrum) 

„Chybí informace z okolních obcí, větší propojenost.“ (Valaška) 

 

Hutisko-Solanec 

„Větší propojení informací mezi obcemi.“ (Pod Káním) 

„Změnu webu obce a pravidelné sobotní hlášení v místním rozhlase obce.“ 

(Horní konec) 
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C. Menší členské obce – Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Vidče, 

Vigantice 
 

1. Ve které obci žijete? 

Do dotazníkového šetření menších členských obcí se zapojilo 95 obyvatel Dolní 

Bečvy, což tvoří 5 % z celkového počtu obyvatel, z Prostřední Bečvy se zapojilo  

83 obyvatel (4,6 % obyvatel), z Vidče 86 obyvatel (4,9 % obyvatel) a z Vigantic  

55 obyvatel (5 % obyvatel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cítíte se dostatečně informování o dění ve Vaší obci? 

Většina respondentů se ve svých obcích cítí dostatečně informována, avšak část 

obyvatel si myslí, že by informovanost mohla být větší. V odpovědích na tuto otázku 

se objevily také odpovědi:  

 

Dolní Bečva  

„Informovanost o dění je slabá. Například v případě probíhající realizace kanalizace 

jsou vyvěšovány jen strohé informace, nevíme, kdy se bude pokračovat. Nejsou na 

webu vyvěšeny zápisy z rady obce, zpravodaj je na hrozné úrovni, bez informační 

hodnoty o dění v obci. Ze strachu z GDPR spousta informací osekaná, nejsou fotky  

z vítání občánků ani záznam, že proběhlo.“ 

„Hlášení místního rozhlasu je nesrozumitelné, nutno mluvit pomalu a oddělovat slova.“ 

(chatoviště) 

„Špatně slyšitelný obecní rozhlas (roztříštěný zvuk).“ 

„Spousta informací, často i tech důležitých, je sdělována pouze obecním rozhlasem, 

kterému po renovaci není vůbec rozumět a informace se k vám dostane, pouze pokud 

Zdroj: vlastní zpracování 
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jste zrovna doma a máte to štěstí, že rozumíte, co se říká. Pokud se nějaké informace 

sdělují i jinak, tak to bývá až na poslední chvíli, i u plánovaných akcí. Za mě velice 

špatně podávané informace občanům.“ 

 

Prostřední Bečva  

„Rozhlas je špatně nastaven, je úplně někde jinde, než by měl být.“ (Dolní Konec) 

„Na písemnost podanou na obci není žádná zpětná vazba, resp. odpověď.“ (Kněhyně) 

 

Vidče  

„Na okraji obce se o ničem neví.“ 

„Jen pár shotů na FB.“ (Dolní konec) 

 

Vigantice  

„Nedostatečné využívání možností elektronické komunikace.“ 

„Ne, o uzavírkách a plánovaných opravách se dozvídáme až po urgovaní a telefonátu 

panu starostovi. Parádně funguje e-mailová komunikace o plánovaných kulturních 

akcích a podobných událostech.“ 

„Informovanost je jen základní, především e-mailovou formou. Detaily je třeba zjišťovat 

telefonicky a proaktivně se informovat.“ 

„Vše buď na internetových stránkách, nebo na kabelovce.“ (střed) 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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3. Vyhledáváte sami informace o dění Vaší obci? 

I přesto, že se většina respondentů cítí být dostatečně informována o dění ve své obci, 

tak většina obyvatel sama vyhledává a zjišťuje informace o dění ve své obci. 

V odpovědích na tuto otázku se objevily také odpovědi: 

 

Dolní Bečva  

„Většinou se ke mně informace dostanou bez aktivního hledání.“ 

„Obecní rozhlas a Facebook a zpravodaj celkem stačí.“ 

„Nemá to smysl, většina nelze nikde dohledat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 
 

58 

 

4. Odkud se dozvídáte většinu informací týkajících se Vaší obce? 

Mezi nejvíce vyhledávané a používané informační kanály patří: Dolní Bečva – plakáty, 

venkovní reklama, sdělení informací od známých z doslechu, webové stránky obce; 

Prostřední Bečva – zpravodaj a sociální sítě, hlášení rozhlasu, webové stránky obce; 

Vidče – sociální sítě, zpravodaj, webové stránky obce a sdělení informací od známých 

z doslechu; Vigantice – zpravodaj sdělení informací od známých z doslechu, webové 

stránky obce a sociální sítě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Které informace nejčastěji vyhledáváte? 

Mezi informace, které obyvatelé členských obcí nejčastěji vyhledávají, patří – kultura, 

informace o plánovaném vypínání elektrické energie, termíny svozu odpadů, 

informace o plánovaných projektech, o projektech v realizaci, o plánovaném vypínání 

elektrické energie a o omezení v dopravě či uzavírkách.  

 

6. Pohlaví 

V rámci dotazníkového šetření u menších členských obcí v počtu odpovědí 

respondentů dominují ženy.   

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7. Věk 

V dotazníkové šetření jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. V dotazníkovém 

šetřením menších členských obcí je nejvíce zastoupena skupina  

ve věkovém rozmezí 27–45 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nejvyšší dosažené vzdělání  

Do dotazníkového šetření zapojilo nejvíce respondentů se středoškolským  

a vysokoškolským vzděláním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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9. Tipy a návrhy respondentů ke zlepšení informovanosti v obcích  

Dolní Bečva 

„Lepší práce s webem, nebát se GDPR a více informovat. Například ohledně tak 

velkého projektu jako kanalizace by si to určitě zasloužilo, zvláště, když se již několikrát 

posunul termín dokončení a možnosti připojení. Firma provádějící práce v úseku 

Křivač-Tabule má již dávno hotovo, ale firma v centru není vidět, nic se neděje, cesty 

rozkopané. Zápisy ze zasedání obce jsou jen strohé, chtělo by to více informací,  

ne každý se jich může účastnit fyzicky a seznámit se s materiály, vše by mělo být  

na webu. Rovněž bych uvítal zveřejňování jednání rady obce, jako tomu bylo  

v minulosti.“ 

„Veškeré hlášení rozhlasu uvádět zároveň na stránkách obce.“ 

„Možnost zadat e-mail, kde by chodily veškeré informace. Něco podobného jak 

newsletter. Webové stránky jsou zhruba přehledné, obsah některých položek  

už nikoliv, strašné, nepřehledné a neorganizované.“ 

„Častější aktualizace informací a aktualit na stránkách obce. Zajistit kvalitu místního 

rozhlasu, aby měl smysl.“ 

 

Prostřední Bečva 

„Vylepšit srozumitelnost rozhlasu. Před hlášením říct, zda se jedná o hlášení 

Prostřední Bečvy nebo Horní.“ (Kněhyně) 

 

Vidče  

„Více se věnovat sociálním sítím, zapojit mladé lidi do dění obce.“ (Dolní konec) 

 

Vigantice 

„Informovanost klidně může být el. formou (e-mail), ale určitě častěji informovat 

občany, kterých se to dotýká (není nutno psát všem občanům obce), o průběhu 

realizovaných prací, např. oprava silnice, mostu, osvětlení, kanalizace atp. Většinou  

je rozdíl mezi plánovaným začátkem prací a reálným začátkem prací a tyto informace  

se nedozvíme stejně jako v konkrétní dny, kdy budou dopravní uzavírky atp., přitom 

tyto informace vedení obce musí mít k dispozici.“ 

„Lepší informovanost o seniorské kartě a rozšířit popelnice o bio popelnice pro obce.“  

„Setkání se starostou, klidně i jednou za rok, ale bylo by to vhodné. Dále častější 

zpravodaj – co 2 měsíce.“ (stolařství – OÚ) 

„Ještě více využít sociální média, vytvořit např. skupinu na FB, více propagovat 

například webové stránky, kde se info dozvíme.“ 

„Rožnov – špatná kvalita parkování (nikdy), ZTP stanoviště – málo parkovacích míst. 

Vigantice – parkování v obci je nedostačující, v rozhlase jen prodejní akce.“  
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D. Město Rožnov pod Radhoštěm  

 

 

 

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 1264 respondentů, z toho  

429 respondentů z města Rožnov pod Radhoštěm a 835 respondentů z členských 

obcí mikroregionu Rožnovsko. Z celkového počtu obyvatel města Rožnov pod 

Radhoštěm (16280) se zapojilo 2,6 % obyvatel.   
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1. Ve které obci žijete? 
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Z uvedeného grafu vyplývá oblastní zastoupení obyvatel města Rožnov pod 

Radhoštěm. Nejvíce odpovídajících respondentů žije v části – sídliště Koryčanské 

Paseky, Dolní paseky a sídliště Koryčanské Paseky.  
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2. Ve které části Rožnova pod Radhoštěm žijete? 
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Dostatečně informováno o dění ve městě se z celkového počtu 429 respondentů se 

cítí dostatečně informováno 337 respondentů (79 %), naopak z toho 92 respondentů 

(21 %) si myslí, že by informovanost by mohla být lepší. Zde je prostor pro výrazné 

zlepšení komunikace směrem k občanům.  

 

V odpovědích na tuto otázku se objevily také odpovědi:  

 

• „Když bylo zvoleno tohle seskupení na radnici, tak hlavní bylo, že bude 

radnice ve všem otevřená-transparentní... a mám pocit, že se jim tato odrážka 

ve volebním programu nedaří.“ (Tylovice) 

• „Informace, které potřebuji hledám, jinak co se děje a nevím o tom, tak jde 

mimo mě. (sídliště Láz) 

• „Neexistuje jednotný způsob, jak informovat občany zejména o kulturních  

a zájmových akcích.“ (sídliště Písečný) 

• „Musím aktivně vyhledávat abych se dozvěděl novinky.“ (Hážovice) 

• „Necítím se informován, vedení města si dělá, co chce o většině plánovaných 

projektů informuje se zpožděním, skoro by se dalo říct, že spoustu věcí se 

snaží co nejdéle tajit.“ (centrum) 

• „Nemáme regionální TV vysílání a nepřijde nám do schránky ani spektrum.“ 

(Uhliska) 

• „Ne vždy mám ve schránce Spektrum. A jeho kvalita je dost „za hranou“.“ 

(centrum) 

• „Když budu konkrétní, tak nikde není k dohledání aktuální jízdní řád MHD 

nového dopravce, autobusy buď v daný čas nejezdí, nebo nejedou do cílové 

zastávky a řidič vyvrací info na papírovém jízdním řádu na zastávce, docela 

adrenalin, dostat se ráno včas do práce.“ (sídliště Koryčanské Paseky) 

• „Velmi často úředníci města neodpovídají na dotazy, žádost, připomínky.“ 

(Tylovice) 

• „Spektrum by mělo být využito opravdu k informovanosti, a ne k prezentaci  

a reklamě.“ (Rybníčky)  

• „Neochota úředníků.“ (náměstí) 

• „Kupříkladu o knihovně jsem se dozvěděl tak mimo řeči v proslovu budoucího 

starosty.“ (sídliště Jižní město) 

• „Jakékoliv informace si musím sama zjistit a dohledat, mohl by vycházet 

nějaký zpravodaj nebo informační brožura s aktuálními informacemi, třeba do 

schránky.“ (Hážovice) 

• „Málo informačního tisku.“ (sídliště Koryčanské Paseky) 

• „Ne všichni vlastní PC.“ (sídliště Koryčanské Paseky) 

• „Pozdní informace = „už je hotovo“.“ (Dolní Paseky) 

3. Cítíte se dostatečně informováni o dění ve Vaší obci? 
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• „Špatné info o dopravních závěrách.“ (Horní Paseky) 

• „Chybí hlášení místního rozhlasu.“ (sídliště Láz) 

• „Ne, např. dne 17. 11. byl ohňostroj a nikde ani zmínka.“ (sídliště Koryčanské 

Paseky) 

• „Skoro nic nechodí přes mobilní rozhlas.“ (Kramolišov)   

• „Nemám internet.“ (Horní Paseky) 

• „Vymývání mozků.“ (sídliště Jižní město) 

• „Málo info v televizi.“ (sídliště 1. máje) 

• „Ne, musím vyhledávat na několika místech.“ (centrum) 

• „Katastrofa.“ (sídliště Písečná) 
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I přesto, že 337 respondentů (79 %) je spokojených a cítí se dostatečnou 

informovanost, 319 respondentů (74 %) dohledává informace o dění ve městě, naopak 

110 respondentů (26 %) informace nedohledává vůbec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V odpovědích na tuto otázku se objevily také odpovědi:  

 

• „Jen písemné, mnoho nevlastní PC a ani neobsluhuje.“ (sídliště Koryčanské 

Paseky) 

• „Mám zájem o vše, co se děje v Rožnově pod Radhoštěm i v okolí v rámci okr. 

Vsetín.“ (sídliště Písečná)  

• „Chybí v ulicích info.“ (ul. Kulturní)  

• „Málo míst ke zveřejnění.“ (Dolní Paseky) 

• „Ne, pouze přes FB.“ (Horní Paseky) 

• „Důležité info chybí.“ (sídliště Jižní město) 

• „Nemám internet, myslete i na tyto lidi.“ (Horní Paseky)  

• „V televizi nic kromě pozvání do Vrátnice a něco ze sportu. Spektrum 

nedostáváme a když ho seženeme, tak jsou to už samé informace prošlé.“ (ul. 

5. května) 

• „Nemám čas chodit k úřední desce, jsme v 21. století.“  
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4. Vyhledáváte sami informace o dění ve Vaší obci? 
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Mezi nejvíce vyhledávané a používané informační kanály patří: plakáty, venkovní 

reklama, zpravodaj (Spektrum Rožnovska), sdělení informací od známých z doslechu, 

následují sociální sítě a webové stránky.  
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5. Odkud se dozvídáte většinu informací týkajících se Vaší obce? 
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Mezi nejvyhledávanější informace obyvatel Rožnova pod Radhoštěm paří – kultura, 

informace o plánovaných projektech, sport, školy a informace o omezení v dopravě  

či uzavírkách. 
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6. Které informace nejčastěji vyhledáváte? 



 
 

69 

 

 

 

Z oblasti kultury patří mezi nejčastěji vyhledávané informace – trhy, jarmarky, koncerty, 

kino a akce ve skanzenu. 
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7. Které informace z oblasti kultury nejčastěji vyhledáváte? 
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V rámci dotazníkového šetření v Rožnově pod Radhoštěm převažují v počtu odpovědí 

respondentů ženy (253).  

 

 

V dotazníkovém šetření realizovaném v Rožnově pod Radhoštěm je nejvíce 

zastoupena skupina ve věkovém rozmezí 46–60 let (39 %), dále skupina ve věkovém 

rozmezí 27–45 let (32 %), skupina nad 60 let (24 %) a skupina ve věkovém rozmezí 

15–26 let (5 %).  
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8. Pohlaví 

9. Věk 
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Do dotazníkového šetření se zapojilo nejvíce respondentů se středoškolským 

vzděláním (193), následuje vysokoškolské vzdělání (116), vyučen/a (109) a základní 

vzdělání (11). 

 

 

 

• „Více se věnovat sdělení na sociálních sítích.“ 

• „Větší informovanost na sítích a v kabelové televizi.“ (ul. Partyzánská)  

• „Obnovení dodávání Spektra Rožnovska do schránky.“ (sídliště Koryčanské 

Paseky)  

• „Zejména v oblasti kultury jsou zdroje informací velmi roztříštěné – Spektrum 

funguje opožděně pokud vůbec, na městských stránkách se objevuje jen 

něco, na stránkách IC – pokud vůbec nějaké má – taky nic, pouze dlouhý 

přehled toho, co už bylo. Chybí jeden společný rozcestník kultury v Rožnově.“ 

(sídliště Písečný) 

• „Transparentnost, o projektech informovat dopředu, vyslechnout odborná 

stanoviska, nebát se přiznat chybu – například probíhalo na jaře měření 

dopravy – v návaznosti na situaci v centru a okolí – výstup???“ (centrum) 

• „Týdenní e-news se stručnou rekapitulací nejdůležitějších informací a akcí 

konaných i chystaných s odkazy na podrobnější informace o nich v médiích, 

www…“ (ul. Sluneční)  
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10. Nejvyšší dosažené vzdělání 

11. Tipy a návrhy respondentů ke zlepšení informovanosti ve městě 
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• „Otevřenější informování o realizovaných projektech; odpovídat na žádosti, 

stížnosti, návrhy...“ (Tylovice)  

• „Organizace setkání občanů k problematice, např. tzv. procházky na místě 

samém, v terénu apod.“ (sídliště Písečný) 

• „Zvýšit informovanost konkrétních částí města přímo v místě „dění“.“ 

(centrum) 

• „Informovat lépe a s předstihem o dopravních uzavírkách.“ (Tylovice) 

• „Prosím, aby lidé byly za své jednání zodpovědní.“ (Tylovice) 

• „Kdo chce informace mít, tak si je snadno najde.“ (Dolní Paseky) 

• „Více informaci posílat přes mobilní rozhlas.“ (Tylovice) 

• „Jednotný bod pro informace.“ (Rybníčky) 

• „Ne, je to dostačující.“ (Tylovice) 

• „Možnost newsletterů?“ (centrum) 

• „Vyhodit polovinu neochotných a nasraných úředníků.“ (náměstí) 

• „Zábavné dění v Rožnově promítnout na kabelovou TV průběžně aktualizovat, 

nic tam není, jen minulost. Prosklená vitrína u restaurace + doplnění mapy 

s ulicemi na sídlišti.“ (sídliště Koryčanské Paseky) 

• „Podrobné informace k projektům v dostatečném předstihu, opakovaná veřejná 

projednávání, získávání kvalitní zpětné vazby od veřejnosti.“ (Dolní Paseky) 

• „Zapojit více hlášení místního rozhlasu o zprávy týkajících se důležitých 

záležitosti a akcí ve městě.“ (sídliště Láz) 

• „Více plakátových ploch. Aby chodilo Spektrum do schránek, nechodí tam už 

dlouho.“ (sídliště Písečná) 

• „Více aktuálních reportáží – v TV Beskyd, informace z Frenštátu jsou 

nezajímavé pro Rožnov.“ (Kramolišov) 

• „Formou letáků vhozených do poštovní schránky. Nebo vůbec není využitý 

místní rozhlas. Jen každý měsíc slyšíme zkouška sirén, což je málo. Dále bych 

měla ještě připomínku, že by mohly být v dolním i horním parku lavičky i podél 

celé cyklostezky. Nebylo by na škodu, kdyby v parku byly WC záchody, které 

by fungovaly všední dny i volna od rána až do večera (do 18 hod.), kvůli pořádku 

s nějakým personálem. Kdysi byly WC poblíž společenského domu. Myslím si, 

že by si to Rožnov zasloužil, projde tu hodně turistů i místních lidí. Hezký den – 

přeje občanka města Rožnov.“ (Horní Paseky)  

• „Informace z letáčků, změna popelnic kvůli bezdomovcům a také větru  

či částečnému svozu tříděného odpadu.“ (sídliště Láz)  

• „Máme dvě pošty, ale jdete ráno a obě zavřené, jedna v 10.00 hod., druhá 

v 11.00 hod.“ (ul. Kulturní) 

• „Do schránek měsíční přehled. Hlášení místního rozhlasu.“ (Dolní Paseky) 

• „Více venkovní reklamy.“ (Horní Paseky) 

• „Myslím, že tento dotazník byl úplně zbytečný, nijak to nezlepší informovanost.“ 

(ul. Kulturní) 
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• „Nedostatečná informovanost o připravovaných stavbách → ukázkové: akce 

„Vítězná“ totální katastrofa.“ (ul. Vítězná) 

• „Více využít náměstí k informovanosti – tabule.“ (centrum) 

• „Rozhlas.“ (Horní Paseky) 

• „Vymývání mozků, zatajování skutečností a překrucování informací.“ (sídliště 

Jižní město) 

• „Ano! Dostávat info materiály do poštovní schránky.“ (Dolní Paseky) 

• „Využít lépe místního rozhlasu. Mohli byste napsat dotazník, co by si každý 

občan přál, aby bylo v jeho městě.“ (Horní Paseky) 

• „Po jednání zastupitelů se schůzkou s občany, jak to bývalo dříve. Zrušit 

Spektrum a peníze věnovat na rozumné věci.“ (ul. 5. května) 

• „Aplikaci, kde si vyberu druh upozornění.“  

• „Aby se už dodělala světelná křižovatka u Janíka.“ (sídliště Koryčanské Paseky) 

• „Kulturní centrum a divadelní scéna velmi chybí městu.“ (Dolní Paseky) 

• „Nezatajovat, nemlžit.“ (sídliště Koryčanské Paseky) 

• „Nefabulujte v tisku.“ (sídliště 1. máje) 
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II.  NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Tato část komunikační strategie představuje soubor cílů a aktivit, které byly 

sestaveny na základě výsledků analýzy uskutečněných v rámci analytické části této 

strategie. V návaznosti na výsledky analytické části byla nastavena vize, priority a 

specifické cíle, aktivity. Návrhová část udává směr, kterým by se DSO Rožnovsko mělo 

ubírat, aby zlepšilo stav komunikace v oblastech, která odhalila analytická část jako 

problémové. 

 

9 Schéma komunikační strategie  
 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě výsledků vzešlých z dotazníkového šetření, polostrukturovaných 

rozhovorů a diskuze se zástupci členských obcí a zaměstnanci mikroregionu byla 

sestavena vize DSO Rožnovsko: 

  

 

Této vize bude dosaženo naplněním stanovených priorit: 

 

Zvolené priority reflektují potřeby cílových skupin na Rožnovsku. Tyto priority jsou 

rozklíčovány do čtyř specifických cílů, které jsou následně rozvíjeny konkrétními 

aktivitami (opatřeními) vedoucími k zefektivnění komunikace v rámci DSO 

Rožnovsko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSO Rožnovsko informuje své obyvatele a veřejnost srozumitelně, včasně  

a s dostatečným předstihem. Obyvatelé mikroregionu Rožnovsko si jsou 

vědomi, co je Sdružení Mikroregion Rožnovsko, ze kterých obcí se skládá  

a co je jeho cílem a náplní. DSO Rožnovsko sdílí dobrou praxi a spolupracuje 

s jinými dobrovolnými svazky obcí a dále tuto spolupráci rozšiřuje. 

Informovanost zástupců členských obcí o DSO Rožnovsko 

 

Informovanost občanů a veřejnosti o DSO Rožnovsko a jeho 

poskytovaných službách  

 

Zástupci členských obcí jsou informováni o aktivitách, 

hospodaření a projektech DSO Rožnovsko 

 

Občané mikroregionu a veřejnost jsou informováni o činnosti DSO 

Rožnovsko 

 

Občané mikroregionu a veřejnost jsou informováni  

o poskytovaných službách DSO Rožnovsko 

 

Zjišťování zpětné vazby v rámci spokojenosti 

s informovaností u občanů mikroregionu a veřejnosti 
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Mechanismus (vize → priority → cíle → aktivity) je nutné chápat jako celek 

jednotlivých spojujících složek, které na sebe navazují a navzájem se doplňují a 

propojují. Celý mechanismus se opírá o analytickou část, konkrétně o informace vzešlé 

z dotazníkového šetření, polostrukturovaných rozhovorů a diskuze se zástupci 

členských obcí a zaměstnanci mikroregionu. Podstatné je také rozdělení DSO 

Rožnovsko a jeho členských obcí do pracovních skupin, které umožnilo členským 

obcím identifikovat a pojmenovat společné problémy v oblasti komunikace, které je tíží 

a jsou v rámci pracovních skupin obdobné. Mezi základní problémy patří – chybějící 

kapacity, větší transparentnost informací směrem k občanům DSO Rožnovsko  

a veřejnosti, nedostatečné zjišťování zpětné vazby, nedostatečná aktualizace 

informací.  

Analytická část jednoznačně identifikovala aktuálně využívané nástroje pro 

vnitřní i vnější komunikaci jak v rámci DSO Rožnovsko, tak v jeho členských obcích. 

Komunikační nástroje využívané v mikroregionu se liší ve své nákladnosti a efektivitě, 

proto je vhodné je neoddělovat, ale navzájem je kombinovat. Rozdělení členských obcí 

DSO Rožnovsko do pracovních skupin navíc nabídlo plejádu využívaných 

komunikačních nástrojů. Stanovená vize tyto jednotlivé komunikační nástroje spojuje, 

a právě kombinování těchto jednotlivých komunikačních nástrojů pomůže vytvořit 

novou osobitější identitu DSO Rožnovsko, pořízení nového manuálu vizuální identity 

zase vlastní image a příznivý dojem na veřejnost.  
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1. Informovanost zástupců členských obcí o DSO Rožnovsko 

1.A Zástupci členských obcí jsou informováni o aktivitách, 

hospodaření a projektech DSO Rožnovsko 

 

Zástupci členských obcí jsou informováni o naplňování cílů 

prostřednictvím Valné hromady DSO Rožnovsko 

DSO Rožnovsko zveřejňuje informace o rozpočtu 

Členské obce zveřejňují na své úřední desce materiály DSO 

Rožnovsko nebo mají na svých internetových stránkách 

Proklik na úřední desku DSO Rožnovsko 

Pořízení sdíleného disku pro DSO Rožnovsko 

DSO Rožnovsko zveřejňuje informace o své činnosti na 

internetových stránkách 

DSO Rožnovsko zveřejňuje informace o činnosti a akcích 

v mikroregionu prostřednictvím vlastní facebookové stránky 

2.A Občané mikroregionu a veřejnost jsou informováni  

o činnosti DSO Rožnovsko 

 

10 Vize, priority, specifické cíle a aktivity DSO Rožnovsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informovanost občanů a veřejnosti o DSO Rožnovsko a jeho 

poskytovaných službách 

 

 

 

 

 

  

DSO Rožnovsko informuje své obyvatele a veřejnost srozumitelně, včasně  

a s dostatečným předstihem. Obyvatelé mikroregionu Rožnovsko si jsou 

vědomi, co je Sdružení Mikroregion Rožnovsko, ze kterých obcí se skládá  

a co je jeho cílem a náplní. DSO Rožnovsko sdílí dobrou praxi a spolupracuje 

s jinými dobrovolnými svazky obcí a dále tuto spolupráci rozšiřuje. 

VIZE 

PRIORITA 

CÍL 

AKTIVITA 1.A.1 

AKTIVITA 1.A.2 

AKTIVITA 1.A.3 

AKTIVITA 2.A.1 

AKTIVITA 2.A.2 

AKTIVITA 1.A.4 

PRIORITA 

CÍL 
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DSO Rožnovsko zveřejňuje informace o činnosti a akcích  

v mikroregionu prostřednictvím instagramového účtu 

DSO Rožnovsko informuje veřejnost o své činnosti 

prostřednictvím regionálních komunikačních kanálů – televize, 

rozhlas 

Pořízení elektronických úředních desek 

Pořízení manuálu vizuální identity DSO Rožnovsko 

Jednotná informovanost veřejnosti o DSO Rožnovsko  

a jeho připravovaných (realizovaných) projektech a akcích – 

provázanost zpravodajů 

Vytvoření propagačního videa DSO Rožnovsko 

DSO Rožnovsko vytvoří katalog sociálních služeb  

v papírové podobě 

2.C Zjišťování zpětné vazby v rámci spokojenosti 

s informovaností u občanů mikroregionu a veřejnosti 

 

DSO Rožnovsko realizuje dotazníková šetření v papírové 

podobě 

DSO Rožnovsko realizuje dotazníková šetření v elektronické 

podobě 

 

DSO Rožnovsko vytvoří katalog sociálních služeb  

v elektronické podobě 

2.B Občané mikroregionu a veřejnost jsou informováni  

o poskytovaných službách DSO Rožnovsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITA 2.A.3 

AKTIVITA 2.A.4 

AKTIVITA 2.A.5 

AKTIVITA 2.A.6 

AKTIVITA 2.A.7 

AKTIVITA 2.A.8 

CÍL 

AKTIVITA 2.B.1 

CÍL 

AKTIVITA 2.C.1 

AKTIVITA 2.C.2 

AKTIVITA 2.B.2 
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10.1 Grafické zpracování Komunikační strategie Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Zdroj: vlastní zpracování 
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T  

Implementační část komunikační strategie stanovuje proces, kterým dojdeme  

k naplnění vize a cílů, které definuje návrhová část tohoto dokumentu. Tato část 

popisuje, jakým způsobem bude zabezpečen správný směr realizace opatření Akčního 

plánu a následné splnění specifických cílů vnitřní i vnější komunikace jak v rámci DSO 

Rožnovsko, tak jeho členských obcí. 

Jednotlivé specifické cíle budou naplňovány prostřednictvím realizace aktivit dle 

návrhové části tohoto dokumentu. Pro střednědobé sledování plnění strategie bude 

zpracován Akční plán na dvouleté období, který bude navázán na rozpočet DSO 

Rožnovsko a pravidelně vyhodnocován. Aby mohla být strategie průběžně 

monitorována a mohli jsme včas reagovat na změny v oblasti komunikace, bude 

možné tento strategický dokument aktualizovat, aby zachoval podobu moderního 

dokumentu. V případě úprav obsahu komunikační strategie je nutné předložit strategii 

opětovně k projednání Valné hromadě Sdružení Mikroregion Rožnovsko. 

Za implementaci komunikační strategie včetně aktualizace akčních plánů  

a jejich vyhodnocení je zodpovědný manažer mikroregionu. 

Implementací komunikační strategie má dojít ke změnám, které budou mít 

pozitivní dopad na interní a externí komunikaci jak v rámci DSO Rožnovsko, tak jeho 

členských obcí. Každá aktivita má určené předpokládané náklady, které se vážou  

k náročnosti její implementace. Některé aktivity jsou navázány na rozpočet DSO 

Rožnovsko, některé bude možné realizovat bez finančních nákladů. Možným zdrojem 

financování jsou dotační tituly, které budou zaměstnanci DSO Rožnovsko aktivně 

vyhledávat. 

Akční plán je hlavním nástrojem implementace této strategie. Představuje 

konkretizovaný soubor aktivit ve střednědobém časovém horizontu, které vymezuje 

návrhová část strategie. Seznam aktivit byl sestaven z výsledků analýz uskutečněných 

v průběhu tvorby komunikační strategie. Akční plán na období 2022–2023 představuje 

aktivity, které mají být prioritně realizovány v tomto stanoveném období. V plánu jsou 

uvedeny nejen aktivity s realizací v období 2022–2023, ale také zásobník aktivit. 

Vzhledem k tomu, že trendy v oblasti komunikace se neustále mění, bude Akční 

plán pružným a živým dokumentem, který umožní na tyto změny včas reagovat.  

Každé aktivita Akčního plánu má svůj nadřazený specifický cíl a tyto parametry:  

• Název  

• Stručný popis  

• Odpovědná osoba 

• Termín realizace  

• Předpokládané náklady  

• Předpokládaný zdroj financování  

• Monitorovací indikátor 

 

III.  IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
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Jakmile skončí platnost Akčního plánu za dané období, proběhne jeho 

vyhodnocení, které bude důležitým podkladem pro zpracování nového Akčního plánu 

na další období. Vyhodnocení bude mít podobu souhrnné zprávy, která bude 

obsahovat informace ohledně realizace aktivit stanovených pro dané období. Plnění 

aktivit bude hodnoceno podle předem daného monitorovacího indikátoru, který se váže 

ke každé aktivitě v Akčním plánu. Pokud bude aktivita identifikována jako nesplněná 

nebo probíhající, musí být vysvětleno z jakého důvodu nebylo plněno v daném 

časovém úseku. 
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11 Závěr 
 

Výsledkem komunikační strategie je stanovení vize, priorit, specifických cílů  

DSO Rožnovsko a patřičných aktivit k dosažení kvalitní a funkční komunikace. V rámci 

analytické části byl zjištěn směr komunikace a byla identifikována problematická místa. 

Hlavní náplní analytické části bylo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak 

kvalitně jsou občané mikroregionu Rožnovsko informováni a jak nejlépe jim předat  

co nejvíce informací o dění v jednotlivých obcích. Priorita sběru dat byla směřována 

na efektivitu komunikace mezi obcemi a veřejností, možnosti posunu a zlepšení 

komunikace.  

Z dat získaných během zpracování analytické části tak byla v rámci návrhové 

části stanovena vize DSO Rožnovsko – DSO Rožnovsko informuje své obyvatele  

a veřejnost srozumitelně, včasně a s dostatečným předstihem. Obyvatelé 

mikroregionu Rožnovsko si jsou vědomi, co je Sdružení Mikroregion Rožnovsko, ze 

kterých obcí se skládá a co je jeho cílem a náplní. DSO Rožnovsko sdílí dobrou praxi 

a spolupracuje s jinými dobrovolnými svazky obcí a nadále tuto spolupráci rozšiřuje. 

Vize je následně rozvíjena dvěma hlavními prioritami – 1. Informovanost zástupců 

členských obcí o DSO Rožnovsko a 2. Informovanost občanů a veřejnosti o DSO 

Rožnovsko. Zvolené priority reflektují potřeby cílových skupin na Rožnovsku. Tyto 

priority jsou rozklíčovány do pěti specifických cílů, které jsou následně rozvíjeny 

konkrétními aktivitami (opatřeními) vedoucími k zefektivnění komunikace v rámci 

mikroregionu Rožnovsko.  

V implementační části komunikační strategie je stanoven proces k naplnění vize 

DSO Rožnovsko, priorit a specifických cílů. Jednotlivé specifické cíle budou 

naplňovány prostřednictvím realizace aktivit dle návrhové části tohoto dokumentu. 

Podstatným prvkem implementační části je Akční plán, který je sestaven na dvouleté 

období a bude pravidelně aktualizován a vyhodnocován k zajištění sledování plnění 

stanovených cílů a aktivit.  

Kvalitní komunikace mezi veřejnou správou, reprezentovanou DSO Rožnovsko 

a jeho členskými obcemi, podpoří spokojenost obyvatel, podnikatelů, turistů a dalších 

aktérů územního rozvoje se správou věcí veřejných a umožní také zvýšit efektivitu 

prováděných činností. Posílení komunikačních schopností formou jejich strategického 

uchopení přispěje k posílení otevřenosti DSO Rožnovsko i jeho členů  

a transparentnímu výkonu veřejné správy a zvýšení kvality služeb pro občany a další 

klienty. 
Existence stěžejního dokumentu Komunikační strategie Sdružení Mikroregion 

Rožnovsko, složeného z analytické, návrhové a implementační části, nemusí být nutně 

předpokladem k zahájení a pokračování realizace konkrétních aktivit, včetně zavedení 

kultury strategického plánování v oblasti komunikace v celé jeho šíři do činnosti  

DSO Rožnovsko. V souvislosti s tím je na podporu zavedeno zpracování pilotní 

implementace akčního plánu komunikační strategie v DSO Rožnovsko a členských 

obcích s výjimkou Rožnova pod Radhoštěm. I přes opatření je nutno dodat, že bez 

zapojení osob zodpovídajících za komunikaci – vedení DSO Rožnovsko, starostové 
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členských obcí, zaměstnanci, nebude DSO Rožnovsko směřovat k lepší komunikační 

úrovni.  
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