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1. ÚVOD  

Plán komunikace a participace městského obvodu Poruba je moderním nástrojem obce, který má 

nastavit efektivní přenos informací uvnitř úřadu a zároveň optimální přenos informací od úřadu 

směrem k veřejnosti a naopak. Stanovuje postup, jak budou veřejnost a další subjekty informovány 

o projektech a akcích městského obvodu a o tom, jakým způsobem se do nich můžou zapojit.  

Cílem je, aby obvod předával informace tak, aby ostatní strany porozuměly důvodům, proč radnice 

koná tak, jak koná, a jakých výsledků bylo dosaženo. Poruba díky tomu může posílit pozici 

důvěryhodného partnera, který má zájem o potřeby svých obyvatel a chce je zapojit do procesů, 

které povedou k rozvoji této části města.  

Tento dokument navazuje na Strategický plán rozvoje Poruby a Akční plán rozvoje Poruby, nastavuje 

komunikaci jeho priorit a strategických cílů a komunikaci a participaci v rámci konkrétních projektů. 
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2. CÍLE PLÁNU KOMUNIKACE A PARTICIPACE 

Obec je součástí veřejné správy a ta je pojímána jako služba občanům. Jako taková by měla mít 

nastaveny principy, jak s veřejností komunikovat, jak jí poskytovat informace ve srozumitelné 

a přehledné podobě, i jak od občanů získávat důležitou zpětnou vazbu. Bez zohlednění názorů 

obyvatel se rozhodnutí radnice mohou velmi brzy dostat mimo jakoukoli realitu praktického života. 

Pokud městský obvod Poruba dokáže aktivně komunikovat s veřejností (odbornou i laickou), posílí 

svou pozici důvěryhodné instituce a partnera. Cílem je, aby byl městský obvod Poruba občany 

i institucemi vnímán pozitivně. Hodnoty úřadu jsou popsány v etickém kodexu, který vznikl 

v  návaznosti na zpracování Personální strategie městského obvodu Poruba. Základními hodnotami 

úřadu jsou profesionalita, zákonnost, efektivita, nestrannost, otevřenost, spolupráce, partnerství, 

kreativnost, vstřícnost, flexibilnost, koncepčnost, důvěryhodnost, loajalita a etika. Veškeří zástupci 

obvodu se musejí aktivně zajímat o potřeby obyvatel a usilovat o jeho udržitelný rozvoj.  

Plán komunikace a participace městského obvodu Poruba určuje postup, jak se mohou cílové skupiny 

do rozhodovacích procesů zapojit a jakým způsobem budou informovány o rozhodnutích městského 

obvodu.  

Cílem Plánu komunikace a participace městského obvodu Poruba je 

- zajistit systematický a pravidelný tok informací k jednotlivým cílovým skupinám ve srozumitelné 

a přehledné podobě, 

- získávat pravidelnou zpětnou vazbu obyvatel o jejich spokojenosti s životem v Porubě, případně 

získávat podněty na zlepšení,  

- nastavit proces participace jako součást rozhodovacích a plánovacích procesů. 
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3. CÍLOVÉ SKUPINY PŘI KOMUNIKACI A PARTICIPACI 

Informace by neměly oslovovat pouze obyvatele Poruby, ale i její okolí (nejenom sousední městské 

obvody a obce v její blízkosti, jako jsou např. Vřesina, Děhylov) a vzdálenější města a obce. Plán 

komunikace a participace městského obvodu Poruba tedy míří na všechny, kteří na území obvodu žijí, 

pracují či chodí do školy, organizují akce nebo se jich v Porubě účastní. Zprostředkovaně pak 

samozřejmě směřuje i ke všem lidem, kteří mají o dění v městském obvodu zájem. 

Hlavní cílové skupiny jsou tedy osoby a organizace, kterých se dění v Porubě přímo týká, zajímají se 

o aktuální dění v obvodu a ve městě, nebo by je mohly informace o Porubě v budoucnu zajímat. 

Jde samozřejmě i o významné instituce, které v Porubě sídlí, jako jsou například Vysoká škola báňská 

– Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) či Moravskoslezské 

inovační centrum (MSIC). A opomenout se nesmí ani další instituce a společnosti, které mohou být 

nebo jsou významnými partnery městského obvodu Poruba (např. Magistrát města Ostravy, krajský 

úřad, DPO, Residomo, ...). Významnou cílovou skupinou jsou média, která se velmi výrazným 

způsobem podílejí na tom, jak lidé Porubu vnímají.  

Důležité je nejenom předávat těmto skupinám informace, ale získávat od nich zpětnou vazbu. 

Nejlepším způsobem zpětné vazby jsou některé z metod participace – například setkání s obyvateli, 

ankety a dotazníková šetření. Participaci je nutné vždy navrhnout s ohledem na specifický kontext 

a  účel a na cílové skupiny, které chce městský obvod oslovit. 

 

3. 1. Cílové skupiny 

Obyvatelé městského obvodu Poruba 

Nejdůležitější skupina, s kterou městský obvod Poruba při komunikaci a participaci pracuje, jsou její 

obyvatelé. Veškerá rozhodnutí městského obvodu se obyvatel bytostně dotýkají a oni na ně reagují. 

Proto je důležité, aby fungovala obousměrná komunikace od městského obvodu směrem 

k obyvatelům a naopak, aby obvod získával zpětnou vazbu od svých obyvatel. K 31. 12. 2018 mělo 

trvalý pobyt v Porubě 65 254 lidí. Vedle nich v Porubě žije spousta dalších osob, které statistiky 

neuvádějí - studenti, lidé v podnájmech… Všem těmto skupinám je třeba věnovat maximální 

pozornost. Je nutné se jich ptát na jejich názor, a to nejrůznějšími způsoby, zapojovat je do života 

a rozhodovacího procesu obce a žádat od nich zpětnou vazbu. V rámci této skupiny můžeme 

definovat několik podskupin: 
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 senioři 

Senioři tvoří velkou část obyvatel obvodu. K 31. 12. 2018 žilo v Porubě 16 078 lidí starších 65 let, 

což je téměř čtvrtina všech obyvatel obvodu (24,64 %). Více než 75 let má 7584 Porubanů 

(11,62 %). Tito lidé jsou velmi citliví na socioekonomické změny a komunikace s nimi vyžaduje 

zvláštní přístupy. 

 rodiny 

Jedním z hlavních cílů městského obvodu by mělo být přilákání mladých rodin. K tomu je třeba 

vytvářet pozitivní obraz obvodu a s mladými lidmi, kteří v Porubě žijí, je třeba komunikovat na 

úrovni, na kterou jsou zvyklí. Ideálním prostředkem jsou sociální sítě, weby. 

 děti a mládež 

V Porubě má trvalý pobyt (k 31. 12. 2018) 8135 dětí do patnácti let a tvoří 12,5 % obyvatel 

obvodu. Tato skupina má jiné potřeby a zcela jiný způsob komunikace než většinová společnost. 

A tomu je třeba přizpůsobit způsob, jakým je tato skupina oslovována. Ideálním v tomto jsou 

sociální sítě, především Instagram. 

 podnikatelé 

Specifická skupina, která do Poruby přináší zaměstnanost a její podpora výrazně napomáhá 

rozvoji města. Tato skupina vyžaduje informace o projektech, či možnostech spolupráce 

s obvodem. Ke komunikaci s podnikateli je ideální spolupráce se subjekty, které se rozvoji 

podnikání věnují. Takovým případem může být Moravskoslezské inovační centrum. 

 

Zaměstnanci ÚMOb Poruba  

Další velmi významnou cílovou skupinou jsou zaměstnanci úřadu. Musí být nastaveny procesy, jak jim 

předávat informace a jak se s nimi bude pracovat. Bez efektivního přenosu informací uvnitř úřadu 

nemůže správně fungovat ani externí komunikace.  

Zaměstnanec úřadu je navíc osobou, která může v mnoha případech působit jako autorita při 

informování své rodiny, sousedů. Tato skupina má blíže k informacím o fungování obvodu než ostatní 

skupiny a je třeba, aby měla relevantní informace, které může předávat dále. 

 

Obyvatelé města Ostravy a okolních měst a obcí 

Městský obvod Poruba je součástí většího územního celku – statutárního města Ostravy. Navíc 

Poruba je spádovou oblastí i pro okolní města a obce. Veškerý tok informací by proto neměl být 

omezen jen na obyvatele Poruby. Je třeba budovat takovou strategii, která bude podporovat dobré 
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jméno obvodu jako místa, kde se dobře žije. Informace o Porubě je třeba (pokud je to možné) dávat 

do kontextu celého města.  

Důležité je seznamovat s Porubou i prostřednictvím kanálů města (fajnova.cz, Ostravská radnice, ...). 

 

Odborná veřejnost 

Odborníci jsou schopni představit specifický a neotřelý pohled na problémy, které obvod trápí. Tuto 

skupinu je třeba aktivně oslovovat a zapojovat ji do procesů rozhodování, aby rozhodnutí měla 

relevanci a oporu ve faktech. 

 

Instituce v Porubě a jejich zaměstnanci 

Poruba je sídlem několika institucí, které výrazně překračují význam městského obvodu. Především 

jde o Okresní soud v Ostravě, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (VŠB-TUO), 

Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) a Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Většina těchto 

institucí má obrovský potenciál, který může být využit k rozvoji městského obvodu. Je třeba s těmito 

institucemi komunikovat a navázat úzkou spolupráci. 

Na VŠB-TUO studuje přes deset tisíc studentů. Zapojení studentů a nastavení dlouhodobé spolupráce 

při tvorbě projektů povede i k získání nového, inspirativního a neotřelého pohledu na problematiku 

veřejného prostoru. Obvod může využít vzdělanostního potenciálu studentů vysoké školy ke zvýšení 

ekonomické úrovně obvodu. 

 

Instituce mimo Porubu  

Poruba spolupracuje také s řadou institucí, které sídlí mimo Porubu. Mezi nejvýznamnější patří 

Magistrát města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Dopravní podnik Ostrava, Městská 

policie Ostrava, ... Spolupráce s těmito institucemi by měla být oboustranně výhodná a pro Porubu je 

zcela nezbytná. 

 

Příspěvkové organizace Poruby 

Mezi významné instituce Poruby patří i příspěvkové organizace obvodu. Především se jedná o školy. 

Vhodným zapojením škol lze oslovit i nejmladší generaci Porubanů a vytvářet v nich zájem o veřejný 

prostor a místo, ve kterém žijí. 

Další příspěvkovou organizací je Centrum sociálních služeb Poruba, které provozuje v Porubě několik 

zařízení a může být ideálním prostředníkem pro komunikaci se skupinami, kterým hrozí sociální 

vyloučení (senioři, samoživitelky, ...). 
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Neziskový sektor 

Tento sektor přináší obvodu služby, které sám nezajišťuje. Vedle toho sdružuje aktivní lidi, kteří 

mohou výrazným způsobem pomoci své obci. Vyžaduje zcela specifické informace. Často žádá 

o podporu pro své projekty. Komunikace má být zaměřena například na poskytování rad a informací 

o tom, jaké dotační tituly může využít. Cílem je zapojování neziskového sektoru do projektů 

spolupráce s veřejným a soukromým sektorem.  

 
 

Média 

Tato skupina je výjimečná v tom, že slouží k přenosu informací k ostatním cílovým skupinám. Je třeba 

analyzovat význam jednotlivých druhů médií a informovat je v co nejširší míře o záměrech a činnosti 

městského obvodu. 

 

 

  



9 
 

4. ROZSAH KOMUNIKACE A PARTICIPACE  

Poruba uskutečňuje projekty, které mají vliv nejenom na obyvatele obvodu. Realizuje a podílí se na 

projektech nebo akcích, které mají celoměstský a v některých případech i regionální charakter. 

Rozsah a způsob komunikace a participace musí brát ohled právě na to, jaké mají projekty 

a komunikovaná témata dopad. 

 

Rozdělení záměrů (témat) podle jejich významu  

 Příklady Informovat Participovat 

REGIONÁLNÍ – jedná se zpravidla 

o velké investiční záměry nebo akce, 

které ovlivní život obyvatel nejen 

v Ostravě, ale i v dalších částech 

regionu 

Prodloužená Rudná ANO NE 

CELOMĚSTSKÉ – týkají se nejen 

obyvatel Poruby, ale ovlivněni budou 

i občané z jiných částí Ostravy 

Prodloužení tramvajové 

tratě na 7. a 8. porubský 

obvod, Komunitní centrum 

Všichni spolu 

ANO ANO, ve 

spolupráci 

s městem 

S DOPADEM NA CELOU PORUBU 

(nebo s dopadem na celý stavební 

obvod) – jde zpravidla o větší záměry  

či témata, která se týkají rozvoje celé 

Poruby. Do této kategorie řadíme také 

ty, které se týkají celého stavebního 

obvodu 

Senior expres Poruba, 

Koncepce rozvoje 

1. stavebního obvodu 

ANO ANO 

LOKÁLNÍ – týkají se určité menší 

lokality v Porubě 

Revitalizace prostranství u 

Koruny, Rekonstrukce ulice 

G. Klimenta 

ANO ANO 
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5. KOMUNIKACE 

Komunikace rozhodně není jednosměrný tok informací ve smyslu instituce – občan. Probíhá oběma 

směry a přenos informací od obyvatel a dalších organizací směrem k radnici musí být jednou 

z priorit obvodu. 

Komunikaci pak můžeme rozdělit na dvě skupiny – interní a externí. Obě spolu úzce souvisí a jedině 

tehdy, pokud je tok informací v obou skupinách nastaven dobře, je městský obvod schopen efektivně 

sdělovat to, co potřebuje. A to všem cílovým skupinám. 

 

5. 1. Interní komunikace 

K 31. 12. 2018 pracovalo pro Úřad městského obvodu Poruba 276 lidí. Pokud má být úřad efektivní, 

musí v něm být nastaveny procesy, jak správně předávat informace. Bez toho nemůže úřad nikdy 

naplno využít všechny své informační kanály a špatný přenos informací navíc může způsobit značné 

problémy a poškodit kredit městského obvodu Poruba. 

Dobrá informovanost zaměstnanců je důležitá také proto, že informovaný zaměstnanec úřadu je 

schopen přenášet dále ověřené informace a vyvracet nejrůznější spekulace, které nemají reálný 

základ. Je tedy žádoucí poskytnout mu maximální množství objektivních a kvalitních informací. 

 

5. 1. 1. Přenos informací uvnitř úřadu 

Základní platformou, na které se předávají informace mezi jednotlivými odbory a útvary, je porada 

tajemníka a vedoucích. Vzhledem k tomu, že poradu navštěvují všichni vedoucí odborů a útvarů, je 

žádoucí nastavit procesy, které umožní plynulý přenos informací všem, kdo je potřebují. Je nutné 

informovat o všech důležitých záležitostech odborů a útvarů (např. nově plánované projekty, 

změny v probíhajících projektech nebo aktivitách atd.). Vedoucí by měli informace podávat bez 

průtahů na nejbližší poradě. Tak dostanou všichni možnost se k danému tématu vyjádřit, případně 

informace využít při své vlastní agendě.  

Dalším důležitým kanálem, kterým proudí informace, je porada po zasedání Rady městského obvodu 

Poruba, která se koná jednou za měsíc. Porada slouží k informování radních o práci úřadu a zároveň 

i jako místo, kde mohou radní předat své podněty zaměstnancům úřadu. 

Proces přenosu informací v rámci úřadu a dále komunikace navenek, případně participace, je 

popsána ve schématu, které znázorňuje Komunikaci a participaci projektu (viz kapitola 6. 3.). 

Cíl: 

- zavést jednoduchý proces předávání informování v rámci celého úřadu. 

Garant: tajemník 
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5. 1. 2. Intranet 

Intranet je jedním z klíčových prvků interní komunikace. Právě prostřednictvím intranetu se 

zaměstnanci úřadu mohou dozvědět o nejrůznějších záležitost týkajících se chodu úřadu i městského 

obvodu Poruba. Intranet nemusí sloužit jen pro přenos vnitřních informací. 

Cíl: 

- uvést stav intranetu do souladu s tvořící se koncepcí IT. 

Garant: oddělení informatiky  

 

5. 1. 3. Krizová komunikace  

Městský obvod Poruba nemá zpracován postup pro případ krizové komunikace. Převážná část 

informací o Porubě v médiích se sice nese v neutrálním nebo pozitivním tónu, objevují se ale 

i případy, kdy je krizová komunikace nutná.  

Cílem krizové komunikace je minimalizovat negativní dopad krize na dobré jméno Poruby 

v médiích. Je důležité, aby v procesu krizové komunikace byl řešen nejenom dopad na mediální obraz 

obvodu, ale aby zároveň bylo efektivně řešeno i samotné jádro problému. 

Důležitá v tomto případě je především rychlost, informovanost, promyšlenost, pravdivost 

a nalezení řešení krize. Při řešení krize je nutné zachovávat klid, korektnost a transparentnost. 

Informace by měly směřovat z jednoho zdroje a musí být konzistentní.  

Komunikaci v případě krize by měl mít na starosti krizový tým, který by měl být ve strukturách 

městského obvodu nějakým způsobem formalizován. Krizový tým by měl tvořit starosta, tajemník 

a zaměstnanci ÚPaVV. V případě krize bude tým doplněn o resortní místostarosty a zaměstnance, 

kteří mají agendu, které se krize dotýká, na starosti. 

Cílem krizové komunikace je aktivně vést debatu s médii a občany, od začátku konzistentně 

prosazovat svůj názor a nedostat se do defenzivy tím, že se bude pouze reagovat na následky, které 

z krize vyplynou. Je důležité dostat komunikaci pod kontrolu, stát se primárním zdrojem informací. 

Krizový tým musí být centrem, ke kterému se budou sbíhat veškeré potřebné informace, a bude 

zodpovědný za veškeré výstupy. Je potřeba zvážit, zda by Poruba v případě krize měla informovat 

i vlastní zaměstnance. Zaměstnanci jsou totiž důležitou skupinou, od které část obyvatel přebírá 

informace o dění v Porubě, a proto by o příčinách a řešení krize měli být informováni.  

Postup krizové komunikace 

- v případě krize bezodkladně svolat krizový tým, 

- v co nejkratší době (několika hodin) sestavit stručné a výstižné prohlášení pro média a rozeslat jej, 
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- koncipovat rozsáhlejší prohlášení, doplněné o nová fakta, a rozeslat ještě v den počátku krize 

médiím. Je nutné, aby veškeré informace byly pravdivé, transparentní, promyšlené 

a konzistentní. Debata musí být vedena korektně a v klidu, je třeba upustit od silných prohlášení. 

- komunikaci povede tiskový mluvčí nebo jiný zástupce pověřený krizovým týmem, 

- po ukončení krize je nutno provést monitoring médií a výstupy analyzovat. 

Cíle: 

- vytvořit krizový tým, 

- zakotvit postup krizové komunikace. 

Garant: tajemník 

 

5. 2. Externí komunikace 

Externí komunikace je nejdůležitějším komunikačním aspektem městského obvodu. Je důležité, aby 

městský obvod vhodně komunikoval navenek a byl schopen oslovit všechny požadované cílové 

skupiny. Je třeba v maximální míře informovat veřejnost o prioritách, projektech a akcích městského 

obvodu. 

V současné době městský obvod Poruba využívá řadu komunikačních kanálů. Jde o 

- zpravodaj PRIO, 

- webové stránky obvodu, 

- ostatní webové stránky, 

- sociální sítě (FB, Instagram, Youtube), 

- Magazín z Poruby, 

- vývěsky, 

- úřední desku, 

- reklamní nosiče, 

- tiskové zprávy, 

- osobní kontakt s veřejností. 

 

Každý z těchto kanálů je specifický a slouží k informování trochu jiné cílové skupiny. Celkově by ale 

měly přinášet komplexní a objektivní přehled o činnosti, kterou městský obvod Poruba vykonává. 

Městský obvod Poruba si v roce 2017 nechal Ostravskou univerzitou udělat průzkum veřejného 

mínění, kterého se zúčastnilo 1041 respondentů. Součástí byly i otázky na informovanost o dění 

v Porubě. Na otázku, jak získáváte zprávy o dění v Porubě, odpovědělo 1034 respondentů, kteří 

označili celkem 1936 odpovědí (každý respondent mohl označit více než jednu odpověď). Ukazuje se, 

že značná část obyvatel získává informace z komunikačních zdrojů městského obvodu Poruba. 
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Nejvíce ze zpravodaje PRIO (35,9 %), z Facebooku (29 %) a z webových stránek obvodu (22,5 %). 

Z médií se o dění v Porubě dozvídá jen 3,5 % obyvatel obvodu. 

 

Jak získáváte zprávy o dění v Porubě? 

  

Počet odpovědí Počet respondentů 

v % (ze všech 

respondentů) 

v absolutních 

hodnotách 

v % (ze všech 

odpovědí) 

zprostředkovaně 569 29,40 % 55,00 % 

ze zpravodaje PRIO 371 19,20 % 35,90 % 

z Facebooku 300 15,50 % 29,00 % 

z webové stránky městského obvodu 233 12,00 % 22,50 % 

z plakátových ploch 218 11,30 % 21,10 % 

z Magazínu z Poruby 159   8,20 % 15,40 % 

ze zpravodaje PRIO v elektronické podobě  48   2,50 %   4,60 % 

z regionálních rádií  27   1,40 %   2,60 % 

z denního tisku    9   0,50 %   0,90 % 

z jiného zdroje    2   0,10 %   0,20 % 

Celkem odpovědí 1936 100,00 % 187,20 % 

 

Je třeba vzít v úvahu, že od doby průzkumu se počet lidí, kteří sledují facebookový profil, zvýšil 

o několik tisíc a počet lidí, kteří informace o obvodu získávají právě z Facebooku, bude s největší 

pravděpodobností o dost vyšší. Aktivně se začaly využívat i CityLighty a dá se předpokládat, že vzrostl 

i počet lidí, kteří informace čerpají z plakátovacích ploch. 

 

5. 2. 1. Zpravodaj PRIO (Porubská radnice informuje občany) 

Porubský zpravodaj vychází jednou měsíčně (s výjimkou prázdnin, kdy vychází dvojčíslo) v nákladu  

35 tisíc výtisků. PRIO je distribuováno do všech domácností v Porubě. 

Cílovou skupinou zpravodaje PRIO jsou všichni obyvatelé Poruby. Zvláštní pozornost je ale třeba 

věnovat seniorům, kteří v menší míře využívají ostatních zpravodajských kanálů (převážně 

elektronických) a PRIO je pro ně hlavním zdrojem informací o Porubě.  

Zpravodaj PRIO byl vyhlášen 3. nejlepším městským zpravodajem roku 2018. 

Cíl: 

- udržet stávající kvalitu obsahu. 

Garant: útvar prezentace a vztahů k veřejnosti (ÚPaVV) 
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5. 2. 2. Webové stránky obvodu (poruba.ostrava.cz) 

Webová prezentace městského obvodu Poruba vychází z grafického manuálu statutárního města 

Ostravy a obvody mají až na výjimky stejný vzhled webových stránek.  

V roce 2019 by měla Poruba stejně jako ostatní obvody přejít na novou podobu webových stránek, 

kterou momentálně využívá jen Ostrava. Tyto stránky jsou modernější, ale nejsou o moc 

přehlednější než současná varianta. Nová podoba už ale má i responzivní design, což současné 

stránky nemají. 

Počet návštěvníků stránek je v podstatě konstantní a pohybuje se těsně nad 100 000 ročně. 

V loňském roce minimálně narostl počet stránek, který si průměrně jeden návštěvník otevře. 

Ze statistiky (údaje za rok 2018) vyplývá, že lidé využívají webové stránky nejčastěji k hledání 

kontaktů, údajů z úřední desky, nabídky pronájmu bytů a volných pracovních míst. Pouze 1,67 % 

návštěv se týká stránky Aktuálně, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o Porubě.  

Cíle: 

- spolupracovat se statutárním městem Ostrava na nové podobě webových stránek, 

- odstranit ze stránek zbytečnosti a soustředit se na relevantní a jednoduše podané informace. 

Garant: útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 

 

5. 2. 3. Ostatní webové stránky 

Městský obvod Poruba provozuje i další webové stránky: 

- fajnovaporuba.cz 

- zelenaporube.cz 

- sdilkoporuba.cz 

Fajnova Poruba (fajnovaporuba.cz) 

Stránky byly zprovozněny v dubnu roku 2018. Jejich hlavním cílem je návaznost na strategický plán 

města a strategický plán Poruby. Informují o projektech, investičních akcích a možnostech, jak se do 

nich může zapojit veřejnost. Garantem stránek je odbor rozvoje obvodu, který úzce spolupracuje 

s ostatními odbory a útvary. 

Stránky jsou určeny i pro participační aktivity Poruby. Na stránkách se uskutečnilo hlasování 

k Porubskému desateru. 

Stránky v současné době navštíví přibližně 400 uživatelů měsíčně (650 návštěv). Výrazně větší 

návštěvnost byla v období hlasování Porubského desatera (5400 uživatelů). 

https://poruba.ostrava.cz/cs
https://fajnovaporuba.cz/
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Cíle: 

- pravidelně aktualizovat informace o projektech, 

- zlepšit a maximálně využívat participační funkce webu. 

Garant: odbor rozvoje obvodu  

 

Zelená Porubě (zelenaporube.cz) 

Stránka je zaměřena na informace k participativnímu rozpočtu, obsahuje informace o aktuálním 

stavu projektů, které jsou realizovány z participativního rozpočtu, informace o projektu, seznam 

přihlášených návrhů a především slouží jako místo pro hlasování. 

Stránky v průměru navštíví 300 uživatelů měsíčně (350 návštěv), počet se výrazně zvyšuje v době 

zveřejnění návrhů a při hlasování. (V roce 2018 v období hlasování 3759 uživatelů a 5413 návštěv). 

Stránka má i svůj facebookový profil. 

Cíl: 

- pravidelně zveřejňovat aktuality i mimo období, kdy jsou zveřejněny návrhy, a v době hlasování. 

Garant: útvar kultury a MA21 (ÚKaMA21) 

 

Sdílko (sdilkoporuba.cz) 

Stránky vznikly jako podpora pop-up expozice Sdílko, která se v Porubě uskutečnila v letech 2016 

a 2018. Stránky jsou neaktuální (o Sdílku 2018 mluví jako o budoucí akci). Stránka má i svůj 

facebookový profil, který je aktuální a věnuje se propagaci živnostníků v Porubě. 

Cíle: 

- aktualizovat stránky i mimo dobu konání Sdílka, 

- připravit stránky na další Sdílko v roce 2020.      

Garant: útvar kultury a MA21 

 

5. 2. 4. Sociální sítě  

Městský obvod Poruba využívá v současné době Facebook, Instagram a Youtube. Všechny sociální 

sítě nejsou primárně určeny jako profily porubské radnice, ale mají sloužit jako platforma pro 

informování o všem, co se v Porubě děje. Především facebookový profil Městský obvod Ostrava-

Poruba má velmi slušnou sledovanost a slouží k rychlému a efektivnímu informování o událostech 

v Porubě. 

https://zelenaporube.cz/
http://sdilkoporuba.cz/
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Facebook 

Městský obvod Poruba spravuje několik facebookových profilů: Městský obvod Ostrava-Poruba, Akce 

v Porubě a okolí, Komunitní centrum Všichni spolu, Galerie Dukla, Centra volného času a Zelená 

Porubě. Posledně jmenovaný profil slouží k informování o participativním rozpočtu, na profil Akce 

v Porubě a okolí se dávají pozvánky na akce nejenom městského obvodu, ale i ty, které pořádají jiné 

organizace. 

Primárním profilem je Městský obvod Ostrava-Poruba (www.facebook.com/moporuba), který 

funguje od jara 2015. Profil má velmi dobrou sledovanost (k 31. 8. 2019 měl 9950 To se mi líbí a  

10 345 sledujících). Z ostravských obvodů má jednoznačně nejvyšší sledovanost. 

Profil slouží k zveřejňování pozvánek, aktuálních informací, reportů o akcích, … Je to médium, které je 

schopno rychle oslovit velké spektrum lidí. 

Facebookový profil je jedním z klíčových kanálů, které umožňují pracovat s veřejností. Je to jeden ze 

zajímavých nástrojů, jak získat zpětnou vazbu. Je nutné si ale uvědomit, že lidé, kteří aktivně 

komentují záležitosti na Facebooku, nemusí tvořit a netvoří reprezentativní vzorek obyvatel obvodu. 

Proto je třeba přistupovat ke komentářům opatrně. 

Cíl: 

- u pro Porubu klíčových témat aktivně využívat placených příspěvků.  

Garant: útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 

 

Instagram 

Instagram začal městský obvod Poruba využívat v září roku 2017. K 31. 8. 2019 měl přes 840 

sledujících, což je nejvyšší číslo z ostravských obvodů. Instagramový účet slouží pro zveřejňování 

fotografií a dalších obrazových materiálů (např. upoutávky). Hlavní cílovou skupinou Instagramu by 

měli být především nejmladší uživatelé, které se městskému obvodu Poruba daří jen částečně 

oslovovat. 

Cíle: 

- vytvořit z Instagramu “fotobanku” zajímavých a atraktivních fotografií Poruby, 

- zvýšit počet videí a příběhů. 

Garant: útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 

 

http://www.facebook.com/moporuba
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Youtube 

Kanál na Youtube funguje už od roku 2015 a slouží především jako nosič pro videa, která pro městský 

obvod Poruba vyrábí Fabex Media. V současné době jsou videa rozdělena do čtyř kategorií – Magazín 

z Poruby, Záznamy ze zastupitelstva, Reportáže a Zelená Porubě. Youtube kanál není v současné době 

nijak aktivně využíván. Videa jsou propojována s dalšími komunikačními kanály městského obvodu, 

především s Facebookem a webovými stránkami. K 31. 8. 2019 měl kanál 217 sledujících. 

Cíl: 

- zapojit do tvorby obsahu i mladé lidi (např. žáky porubských základních a středních škol). 

Garant: útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 

 

5. 2. 5. Magazín z Poruby 

Od roku 2016 spolupracuje městský obvod Poruba se společností Fabex Media, která pro něj jednou 

týdně vyrábí patnáctiminutový pořad Magazín z Poruby. Magazín je šířen satelitně i pozemně (na 

stanici Regionální televize), je v nabídkách kabelových televizí (UPC, PODA). Zveřejňován je i na 

Youtube a Facebooku. Přináší přibližně pět reportáží ze života Poruby, velký prostor mají k dispozici 

organizace, které v Porubě působí (sportovní oddíly, spolky, …). 

Cíle: 

- vytvořit nový atraktivnější model magazínu, 

- zapojit do jeho tvorby i veřejnost (např. základní a střední školy, …). 

Garant: útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 

 

5. 2. 6. Komunikace s médii 

Zatímco podobu předcházejících komunikačních kanálů si městský obvod Poruba řídí sám, 

komunikace s médii je specifická v tom, že Poruba není schopna zcela ovlivnit, co budou a v jaké 

formě média zveřejňovat. 

Mediální komunikace je zásadním nástrojem externí komunikace. Pro Porubu, která je součástí 

většího územního celku, je klíčová především komunikace s regionálními médii, témata je ale třeba 

vytvářet tak, aby oslovila i nadregionální média.  

Základním typem mediální komunikace je tisková zpráva. V současné době Poruba publikuje cca 

deset tiskových zpráv měsíčně týkajících se především zajímavých událostí obvodu. Tiskové zprávy, 

jsou zveřejňovány i na webech a sdíleny ostatními kanály obvodu.  
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Obraz, který média o Porubě tvoří, je převážně pozitivní či neutrální. Negativní zprávy o Porubě se 

v médiích objevují jen zřídka. 

Dalším typem mediální komunikace je tisková konference. Tu má smysl využívat pouze u velkých 

a zásadních projektů. Pokud téma není dostatečně atraktivní a nosné, je velmi složité zajistit větší 

účast médií. Většinou jim stačí informace obsažené v tiskové zprávě. 

Cíl: 

- aktivně oslovovat redaktory tištěných i dalších médií. 

Garant: útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 

 

5. 2. 7. Reklamní nosiče 

Poruba má k dispozici i reklamní nosiče – CityLighty a několikrát ročně i billboardy. CityLighty jsou 

jednoduchým a velmi účinným prostředkem komunikace. Vzhledem k tomu, že jsou umístěny na 

místech s velkým pohybem lidí, dokáží efektivně přenášet informace na všechny cílové skupiny, které 

chce Poruba oslovovat. 

Městský obvod Poruba má momentálně k dispozici šest CityLightů na autobusových zastávkách, 

které byly v roce 2018 rekonstruovány (nábřeží SPB, náměstí Boženy Němcové, Slavíkova – zastávka 

autobusové linky č. 58, Věžičky – u pošty, Jižní svahy – Kaufland, Mongolská). Poruba má k dispozici 

také CityLight umístěný u Galerie Dukla, který ale slouží pouze k informování o výstavách v galerii. 

Na základě uzavřené smlouvy má třikrát ročně městský obvod Poruba k dispozici sedm billboardů. 

Cíl: 

- využívat dostupné reklamní nosiče především pro propagaci akcí v Porubě. 

Garant: útvar prezentace a vztahů k veřejnosti  

 

5. 2. 8. Osobní kontakt s veřejností 

Městský obvod Poruba považuje za prioritu přímý kontakt s občany. Tato forma komunikace probíhá 

ve dvou rovinách: 

- občan s radnicí,  

- radnice s občany. 

Obě dvě formy komunikace jsou důležité a nesmí se podcenit. Pokud občan odchází z radnice s tím, 

že se setkal s nepříjemným jednáním, odnese si negativní pohled i na celou práci úřadu 
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a samosprávy. Stejně tak pokud radnice s občany nekomunikuje, jen těžko si může u svých obyvatel 

budovat pozitivní reputaci. 

 

Občan s radnicí 

Radnice není místo, kam by lidé chodili každodenně. Většinou ji navštíví jen tehdy, když si potřebují 

něco vyřídit, což obvykle bývá maximálně párkrát za rok. Proto je důležité, aby si z těchto návštěv 

odnášeli příjemné pocity. Normou by mělo být slušné chování všech zaměstnanců úřadu, kteří by 

měli být profesionální, empatičtí a ochotni pomáhat. 

Občané Poruby mají přístup i k aplikaci čistá OVA, kde mohou zanechat své podněty. Je to důležitý 

nástroj komunikace úřadu s občany a nesmí být opomíjen.  

Cíle: 

- pracovat na vzdělávání zaměstnanců a na zefektivnění úřadu. 

Garant: tajemník 

- aktivně využívat a komunikovat s občany přes aplikaci čistá OVA. 

Garant: odbor komunálních služeb (jako adresát převážné většiny podmětů) 

 

Radnice s občany 

Městský obvod Poruba chce systematicky zapojovat občany do rozvoje obvodu. Používá k tomu řadu 

participačních metod. Blíže o nich pojednává kapitola 6. 

 

5. 2. 9. Vývěsky a úřední deska 

Na území městského obvodu je rozmístěno deset vývěsek, které městský obvod využívá 

k informování o akcích na území Poruby. Jsou na nich zveřejňovány letáky poutající na akce 

městského obvodu i pro pozvánky na akce dalších organizací. 

Dosah tohoto komunikačního kanálu není velký, navíc mnohde nejsou vývěsky umístěny na ideálních 

místech. Vyvěšování plakátů je ale ekonomicky nenáročnou činností a není důvod vývěsky omezovat. 

Úřední deska slouží k vyvěšování úředních záležitostí. Je umístěna na budově „A“ ÚMOb Poruba. 

Informace z úřední desky jsou zveřejňovány i elektronicky na webových stránkách městského obvodu 

Poruba. 

Cíl: 

- zavést elektronickou úřední desku. 

Garant: tajemník  
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6. PARTICIPACE 

Městský obvod Poruba se hlásí k programu místní Agendy 21, což znamená, že usiluje o udržitelný 

rozvoj obvodu s ohledem na potřeby budoucích generací. Mezi důležité principy, které se v rámci 

místní Agendy 21 uplatňují, patří mimo jiné také zapojování veřejnosti do všech aspektů rozvoje 

obce. 

Jednou z velkých výhod participace je, že může díky předem připravené komunikaci přinést od 

správných cílových skupin správné informace ve správné fázi plánování. Tato věc může mít významný 

vliv při rozhodování v různých oblastech rozvoje Poruby, neboť počítá s názory a podněty obyvatel, 

kteří v městském obvodu žijí. Výsledkem zpravidla bývá kvalitnější návrh řešení. 

Participace zároveň napomáhá budování prostředí vzájemného respektu a spolupráce mezi zástupci 

veřejné správy a veřejností, posiluje vazby mezi různými zájmovými skupinami a celkově zvyšuje 

zájem občanů o dění v městském obvodu. 

V současné době má participační aktivity v rámci organizační struktury Úřadu městského obvodu 

Poruba na starosti útvar kultury a MA21. Do tohoto útvaru je zařazen koordinátor MA21, který 

provádí plánování participačních aktivit spolu se zodpovědným politikem pro MA21, přičemž ke 

spolupráci přizývají další odbory úřadu. V průběhu roku je vždy vybráno několik témat či projektů, 

v rámci kterých je vhodné využít participačních metod. Následnou realizaci aktivit provádí pracovníci 

útvaru kultury a MA21 ve spolupráci s kolegy z dalších odborů.  

V průběhu několika let byly v Porubě využity různé participační metody. Většinu popsaných technik 

městský obvod Poruba využil pro širokou veřejnost, co se týká věkových skupin, v naprosté většině 

případů se jednalo o dospělé a seniory. 

 

6. 1. Participační techniky 

1. Participativní rozpočet: umožňuje zapojit veřejnost do rozhodování o tom, jakým způsobem 

bude využita určitá část městského rozpočtu. V Porubě nese název Zelená Porubě. Občané 

podávají své návrhy, městský obvod Poruba hodnotí realizovatelnost návrhů a ve spolupráci 

s autory návrhy upravuje a následně o nich probíhá veřejné hlasování (kladné i záporné hlasy). 

Vítězné návrhy jsou realizovány v průběhu následujícího roku. Participativnímu rozpočtu se 

věnuje webová stránka www.zelenaporube.cz a facebookový profil 

https://www.facebook.com/zelenaporube. 

2. Veřejné projednání: představení a diskuze závažných projektů a záměrů obvodu veřejnosti. 

Součástí projednávání je odborná prezentace záměru (projektu), prodiskutování jeho klíčových 

http://www.zelenaporube.cz/
https://www.facebook.com/zelenaporube
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aspektů a shromáždění připomínek k návrhu jeho realizace. Veřejná projednání jsou 

organizována ve vhodném prostoru občanské vybavenosti, nebo ve veřejném prostoru (např. na 

náměstí). 

3. Dotazníkové šetření: zjišťování názorů a potřeb veřejnosti v předem vybrané lokalitě, nebo na 

celém území Poruby. Obvykle se jedná o kombinaci osobního dotazování a umístění dotazníku 

na důležitá místa, případně o elektronickou podobu dotazníku. Lidé vždy mají prostor pro širší 

vyjádření ve formě otevřených otázek. Pokud se sběr dat týká konkrétní lokality, dotazník 

mohou lidé vyplnit přímo na místě. Zároveň mohou také zakreslit důležité věci do mapy lokality. 

4. Anketa: umožňuje zjišťování názorů a potřeb veřejnosti, jedná se však o jednodušší formu, než 

je dotazníkové šetření. Ve většině případů se jedná pouze o elektronické vyplňování bez 

otevřených otázek. 

5. Pocitové mapy: s pocitovými mapami se pracuje tak, že lidé pomocí jednotlivých barev vyjadřují, 

jak se v Porubě cítí. U každé otázky označují místo, které mají s tímto pocitem spojené. Mapy 

určují například místa, kde se lidem líbí, a kde ne, kde tráví volný čas, kde vnímají problémy 

s městskou hromadnou dopravou či s parkováním nebo kde se necítí bezpečně. Pocitové mapy 

je možné použít on-line a ve fyzické podobě, kdy občané barevnými špendlíky vyplňují mapu na 

konkrétní akci. 

6. Konzultační stánek: umístění stánku přímo ve veřejném prostoru, v místě přirozeného pohybu 

lidí. Využívá se k seznámení občanů s konkrétním plánovaným záměrem městského obvodu, 

zodpovězení dotazů a ke sběru podnětů od místních obyvatel. Slouží také k vyplňování dotazníků 

či zakreslování do mapy. 

7. Veřejné fórum: veřejná diskuze, na které účastníci definují nejdůležitější priority obvodu pro 

následující roky. Na fóru se setkávají zástupci obvodu s občany a zástupci organizací, které 

v městském obvodě působí. Fórum v našem městském obvodu nese název Porubské desatero. 

Na setkání jsou připraveny tematické stoly, a každý příchozí se může zapojit do diskuze u toho, 

jehož téma ho nejvíce zajímá. Může jít například o bezpečnost na veřejných prostranstvích, stav 

zeleně nebo nabídku kulturních akcí. Na konci setkání vyjde ze vzájemné diskuze a hlasování 

deset priorit, jak je vidí samotní lidé. Zároveň se na setkání lidé dozvědí, jaké kroky se podnikly 

pro řešení priorit zvolených v předchozím roce. 

8. Komunitní vycházka: procházka konkrétním územím s občany (rezidenty) a identifikace hlavních 

problémů přímo na místě. Komunitní vycházky mohou být zaměřeny např. na témata údržby 

zeleně, bezpečnosti, udržitelné mobility apod. Mají rovněž osvětovou funkci. 
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9. Kulatý stůl: otevřená diskuze mezi zástupci radnice, zástupci občanů a organizací, kde je cílem 

zmapovat danou problematiku, případně dospět k dohodě o možných řešeních. Výstupem je 

návrh kroků, které povedou k realizaci navrženého řešení. 

10. Setkání nad mapou: zhodnocení současného stavu konkrétně vymezeného území a zjišťování 

potřeb občanů, kteří jej využívají. Výstupy jsou použity pro plánování úprav tohoto veřejného 

prostoru. Tato metoda je využívána zároveň s konzultačním stánkem. 

11. Výstava ve veřejném prostoru: výstava představuje architektonické návrhy úprav veřejného 

prostoru nebo jiných investičních akcí obyvatelům na místě, kterým přirozeně běžně prochází, 

nebo při jiné vhodné příležitosti (např. při nějaké větší komunitní akci). Výstava je doplněna 

besedou se zástupci radnice nebo s odborníky. Občané mají vždy možnost se k návrhům 

písemně nebo ústně vyjádřit. 

12. Workshop: v Porubě proběhlo několik studentských workshopů, kdy studenti zpracovávali 

zadané téma. Závěry z workshopů slouží jako podklad pro zpracovatele projektových prací 

směřujících k definitivnímu projektovému řešení daného území. 

Existuje řada dalších metod, které by městský obvod Poruba mohl v budoucnu využívat, např. tzv. 

world café, plánovací víkend, některé další elektronické metody apod. Tyto metody jsou dobře 

popsány v již vydaných odborných publikacích. 

 

6. 2. Roční plán participačních aktivit městského obvodu Poruba 

V rámci přípravy akčního plánu na daný rok budou garanti jednotlivých projektů uvádět u každého 

projektu informaci, zda proběhnou participační aktivity, a v jakém rozsahu. Své návrhy budou 

předem konzultovat s koordinátorem MA21 a zodpovědným politikem pro MA21. 

Vznikne tak návrh Ročního plánu participačních aktivit, který bude přímo součástí akčního plánu. 

Roční plán participačních aktivit bude společně s Akčním plánem projednán komisí pro strategické 

řízení, udržitelný rozvoj a MA21 a schválen Radou městského obvodu Poruba. 

V návaznosti na základní informace uvedené v akčním plánu bude dále připraven podrobnější plán 

participace a komunikace k jednotlivým projektům. Na přípravě se bude podílet zodpovědný politik 

za MA21, koordinátor MA21, vedoucí útvaru prezentace a vztahů k veřejnosti a vedoucí odboru, 

jemuž daný záměr přísluší (v případě velkých projektů vedoucí dalších odborů).  

Součástí vyhodnocení plnění akčního plánu na konci daného období bude také informace o tom, 

zda byl plán participace naplněn a jakým způsobem. 
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6. 3. Schéma komunikace a participace projektu  

Pro účely schématu, které je uvedeno v příloze č. 1, se projektem myslí jakýkoliv významný záměr 

městského obvodu – tj. jak investiční projekty, tak důležité aktivity nebo témata, které je zapotřebí 

řešit, nebo zpracování koncepčních dokumentů. 

Schéma popisuje posloupnost jednotlivých kroků v rámci celého životního cyklu projektu. Cílem je 

systematické, promyšlené a kontinuální informování občanů o tom, jaké záměry úřad realizuje 

nebo jaká témata řeší, a jejich zapojení v takové fázi (nebo fázích) řešení, ve které jsou získané 

informace nejužitečnější a nejefektivněji využitelné. Následováním tohoto schématu je tedy možné 

docílit realizace kvalitnějších projektů. Správně nastavená a profesionálně vedená komunikace je 

nezbytná zejména tehdy, když v některé fázi projektu dojde (z různých důvodů) k nějaké podstatné 

změně. Tato změna nebo změny mohou být v některých případech v protikladu s výstupy participace, 

a proto je nutné vždy o podstatných změnách informovat a vysvětlovat souvislosti. 

Ke schématu budou vytvořeny případové scénáře pro několik konkrétních projektů, které pod 

vedením koordinátora MA21 vytvoří zaměstnanci odborů odpovědných za jejich realizaci. 

KROKY PROJEKTU  PARTICIPACE KOMUNIKACE 

Definování projektu 

a jeho účelu 

 

 

- stanovit garanta odpovědného za realizaci 

- - stanovit, které odbory mají být do realizace 

zapojeny (součást pracovní skupiny projektu), 

a které mají být informovány o průběhu 

- - stanovit, zda se uskuteční participační aktivity. 

Pokud ano, stanovit jejich základní rozsah 

- - garant projektu předá informace o projektu 

ÚPaVV a koordinátorovi MA21 

- koordinátor MA21 a ÚPaVV ve spolupráci 

s garantem projektu vypracují podrobnější plán 

participace a komunikace, včetně návrhu 

konkrétních technik participace a způsobů 

komunikace projektu 

 Budování povědomí 

o projektu 

 

Analýza současného 

stavu 

Zodpovězení základních otázek 

- jaký je kontext a historie řešeného projektu? 

- - jaké podklady a data potřebujeme pro 

realizaci? 

- - jaké jsou cílové skupiny, tj. koho se realizace 

projektu dotýká, koho by bylo dobré do 

realizace zapojit? 

- - garant projektu předá podklady pro 

Získávání vstupních dat 

a podnětů od cílových 

skupin 

 

- koordinátor MA21 ve 

spolupráci s garantem 

připraví a realizuje 

participační aktivity 

s cílem sběru dat a 

Průběžné informování o 

výstupech participace a 

dalším průběhu 

 

- postup dle navrženého 

plánu participace 

a komunikace projektu 

 

- plán participace a 
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participační aktivity koordinátorovi MA21 

a průběžně informuje ÚPaVV 

- na základě výstupů a dat vzešlých 

z participačních aktivit je vhodné zpětně 

ověřit, zda byl projekt a jeho účel správně 

definován 

informací od cílových 

skupin, 

 

- výstupy a data předá 

koordinátor MA21 

garantovi k dalšímu 

zpracování a ÚPaVV pro 

informování veřejnosti 

a cílových skupin. 

komunikace musí 

reagovat na aktuální 

vývoj projektu 

a v případě potřeby jej 

koordinátor MA21 

a ÚPaVV aktualizují 

Zpracování návrhu 

řešení 

- garant projektu zpracuje návrh řešení 

projektu (může se jednat např. o zpracování 

studie nebo investičního záměru). V rámci 

návrhu řešení budou zapracovány výstupy z 

participačních aktivit, pokud některé výstupy 

nebudou zapracovány, bude uvedeno proč. 

- garant projektu předá návrh řešení před jeho 

dokončením koordinátorovi MA21 pro další 

fázi participace a průběžně informuje ÚPaVV 

- na základě výstupů a dat vzešlých z této fáze 

participačních aktivit je vhodné zpětně ověřit, 

zda byl projekt a jeho účel správně definován 

Projednání návrhu 

řešení před jeho 

dokončením 

 

- koordinátor MA21 ve 

spolupráci s garantem 

připraví a realizuje 

participační aktivity s 

cílem konzultovat návrh 

řešení s hlavními aktéry 

a také s dotčenými 

orgány státní správy 

a samosprávy 

 

- výstupy a data předá 

koordinátor MA21 

garantu k dalšímu 

zpracování a ÚPaVV pro 

informování veřejnosti 

a cílových skupin 

Průběžné informování 

o výstupech participace 

a dalším průběhu 

 

- postup dle navrženého 

plánu participace 

a komunikace projektu 

Finální návrh řešení 

projektu 

(u investičního 

záměru projektová 

dokumentace) 

- garant projektu zpracuje finální návrh řešení 

projektu (u investičního záměru projektovou 

dokumentaci), které bude zohledňovat 

výstupy a data vzešlé z participace. 

 Informování o přípravě 

projektu nebo 

projektové 

dokumentace 

- informování o průběhu 

- zveřejnění finálního 

návrhu řešení projektu 
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Realizace projektu - garant projektu průběžně informuje 

koordinátora MA21 a ÚPaVV o důležitých 

milnících v realizaci projektu 

- v některých případech 

může být vhodné 

zapojení komunity 

Informování o realizaci 

projektu 

Užívání, správa - garant projektu po jeho realizaci vyhodnotí, 

zda se dosáhlo původního záměru projektu, 

případně v čem je výsledek jiný, než se 

předpokládalo, a zda je to pozitivní, nebo 

negativní 

- garant projektu předává informace 

o vyhodnocení projektu a využívání jeho 

výsledků nejenom vedoucím všech odborů, 

kteří byli do realizace zapojeni, ale také na 

poradě vedoucích odborů 

- koordinátor MA21 

průběžně předává 

garantovi projektu 

informace od veřejnosti 

týkající se užívání 

výsledků projektu  

 

 

Informování o 

dokončení projektu a 

jeho využívání 

 

- ÚPaVV průběžně 

předává garantovi 

projektu informace od 

veřejnosti týkající se 

užívání výsledků 

projektu  

 

6. 4. Participační proces dílčího projektu krok za krokem  

Participace nemůže být nikdy automatický proces, vždy musí být promyšleně vedená, s jasným 

stanovením cílů, kterých má dosáhnout.  

Plánování participace a způsob komunikace a oslovení cílových skupin musí probíhat vždy 

současně. Důležité je zejména to, jakými kanály a nástroji bude komunikace probíhat, jakou nejlépe 

zvolit formu, jak celou věc od počátku lidem prezentovat a v jakém časovém horizontu. 

 

6. 4. 1.  Jaký bude rozsah participace? 

Participaci musí vždy předcházet analýza nebo rekapitulace historie a současného stavu. Teprve na 

základě kompletních informací lze definovat rozsah participace, kterým se stanoví, k čemu přesně se 

má veřejnost vyjadřovat, co je již neměnné (např. z legislativních nebo technických důvodů) a co je 

naopak otevřeno k diskuzi. 

 

6. 4. 2.  Čeho chceme dosáhnout? 

Vždy je nutné stanovit, co má být cílem participace, tj. např. zda chceme získat obecnější náhled na 

to, jak lidé vnímají hlavní problémy, jaká je jejich míra spokojenosti s životem v Porubě, nebo zda 

sbíráme konkrétní podněty pro úpravy veřejného prostoru, případně pro realizaci investičních akcí, 

pro běžnou údržbu, kvalitu služeb a podobně, jestli je cílem konzultovat s veřejností nějaký návrh, 
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případně zda se jedná o přímou spolupráci s určitými cílovými skupinami, které se zapojují do 

procesu tvorby návrhu. 

 

 6. 4. 3. Jaké jsou cílové skupiny? 

Pro správné stanovení cílových skupin je vhodné si položit následující otázky: 

-  Jakých skupin se problematika nejvíce dotýká, kdo může být záměrem ovlivněn? 

- Kdo může přispět k návrhu kvalitního řešení? 

- Kdo má o danou problematiku zájem, kdo se jí přímo zabývá? 

- Které subjekty či orgány se musí k danému tématu vyjadřovat? 

  

6. 4. 4. Plán participace a volba metod 

Participaci je nutné vždy navrhnout s ohledem na specifický kontext a účel. Vždy je potřeba zvážit, co 

chceme danou metodou získat a zda je právě pro tento účel vhodná. Vhodné jsou často kombinace 

různých metod, které na sebe navazují, nebo se vzájemně doplňují. Pokud je to možné a účelné, je 

dobré dávat přednost metodám, kde dochází k přímému kontaktu s občany, před metodami 

elektronickými, které neumožňují šířeji a bezprostředně vysvětlovat postoje a cíle, kterých chce 

radnice dosáhnout. 

Součástí plánování je i stanovení časového harmonogramu participace, který by měl být 

zakomponován do časového harmonogramu celého projektu nebo řešeného problému. 

  

6. 4. 5. Monitoring a hodnocení 

Zpracování výsledků a správná interpretace, zároveň také schopnost dále výsledky správně využít. 

Všechny získané informace budou předány odborníkům, kteří je vyhodnotí a zohlední při návrhu 

řešení. 

 

 
V Ostravě-Porubě 31. 8. 2019 
 
 
Zpracovatelé: 
 
Bc. Martin Otipka 
útvar prezentace a vztahů s veřejností  
 
Ing. Zuzana Kotyzová 
útvar kultury a MA21
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Příloha č. 1

 


