
10 

Poslání a komunikace města Svitavy
Zástupci města se v rámci svého poslání neustále snaží rozvíjet a budovat dobré jméno  města 
Svitavy. Vytvářet prostředí pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky a organizace. Rov-
něž budovat Svitavy jako atraktivní destinaci v oblasti cestovního ruchu. Pro plnění tohoto poslá-
ní je nutné rozvíjet oboustranné komunikační prostředí mezi zástupci města a širokou veřejností. 
Zpětná vazba od vás občanů je pro naši činnost klíčová. Petr Šmerda

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Zdroje informací
Fake news (falešné zprávy), dezinformace 
nebo hoaxy (podvodné a poplašné zprávy) 
jsou aktuálním tématem dnešní doby. Ovliv-
ňují dění ve společnosti, a to nežádoucím způ-
sobem. Z tohoto důvodu dávejte pozor, na kte-
rých místech informace o našem městě získá-
váte. Oceňujeme zájem občanů o dění 
ve Svitavách v různých diskuzních skupinách 
zejména v online prostředí. Není však v našich 
silách všechna tato místa obsáhnout a reago-
vat na informace tak, abychom je v případě 
potřeby doplnili a upřesnili. Pro komunikaci 
s veřejností používáme několik oficiálních dis-
tribučních kanálů. 

Komunikační prostředí 
města Svitavy
Rádi bychom vám přiblížili hlavní komunikač-
ní (distribuční) kanály města Svitavy, pro-
střednictvím kterých jsou informace předává-
ny. Zde naleznete ověřené a relevantní zprávy. 
Jak spolu tedy hovoříme?

1. Webové stránky 

Informace na webových stránkách jsou rozdě-
leny do tří základních pilířů – oblastí. O městě 
(historie, aktuální informace, organizace a in-
stituce), Občan a úřad (vedení města, zastupi-
telstvo, rada, činnosti městského úřadu, potře-
buji si vyřídit, kontakty a další), Turistika (volný 
čas, služby ve městě a další).

Důležité rychlé odkazy naleznete hned pod 
úvodním obrázkem tak, aby cesta k řešení 
vašeho požadavku byla co nejkratší. Prostřed-
ní část je věnována aktuálním informacím 
včetně archivu a kalendáře akcí. Pod tímto 
obsahem jsou další užitečné odkazy s ohle-
dem na současné dění ve městě. Patička na-
bízí stručný přehled odkazů a základní kontak-
ty na městský úřad.

Užitečné aplikace 
na webových stránkách

Aplikace, které vám umožní snadnější komu-
nikaci s městským úřadem, naleznete v na-
bídce Potřebuji vyřídit.

1.1 Portál občana
Řešení životních situací na jednom místě pro-
střednictvím informací a potřebných formulá-
řů. To je portál občana. Nadále usilujeme o vy-
tvoření platební brány a propojení na portál 
veřejné správy. Rovněž se zde můžete objed-
nat na osobní návštěvu konkrétní agendy 
městského úřadu. 

1.2 Internetové fórum
Pokud máte nějaký dotaz ohledně dění 
ve městě, můžete využít tohoto fóra. Váš pod-
nět bude oficiálně zaznamenán a předán kom-
petentní osobě k vyřízení. Touto cestou je za-
jištěna relevantní odpověď, která vám bude 
sdělena a následně zveřejněna.

1.3 Marushka Photo
Město Svitavy usiluje o udržení veřejného po-
řádku, efektivní a včasné odstraňování vznik-
lých závad na našem území. Marushka Photo 
umožňuje vám, občanům, interaktivní hlášení 
nedostatků ze svého okolí, které jsou přes 
chytrý telefon zasílány online k vyřízení za-
městnancům městského úřadu. 

1.4 Další
Elektronická podatelna, sazebník úhrad, 
CzechPoint, webkamera, meteostanice, foto-
galerie a další.

2. Veřejné zasedání 
zastupitelstva
Téměř každý měsíc se koná veřejné zasedání 
zastupitelstva ve velké zasedací místnosti 
městského úřadu v ulici T. G. Masaryka 40/25. 
Každý občan tak má možnost osobně před-
nést svůj dotaz nebo podnět k řešení během 
tohoto setkání s ohledem na platná epidemio-
logická opatření.

Ideová koncepce
Pokud vás něco zajímá nebo chcete sdě-
lit nějaký podnět, zvolte odpovídající for-
mu komunikace – distribuční kanál (místo 
a formu). Zvažte zejména povahu konkrét-
ního sdělení. To nám umožní efektivně 
a relevantně reagovat a konstruktivně 
řešit danou situaci.

11 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

3. Podatelny 
městského úřadu
Pro spojení s městským úřadem využijte poda-
telen v ulicích T. G. Masaryka 40/25 a Dvořá-
kova 2176/3. Osobně nebo na tel. 461 550 211, 
případně e-mailem: radnice@svitavy.cz nebo 
datovou schránkou ID: 6jrbphg. Kompletní 
telefonní seznam naleznete na webových 
stránkách.

4. Městské informační 
centrum 
Informace nejen z města, ale celého regionu 
získáte v kanceláři informačního centra na ná-
městí Míru 48 v domu U Mouřenína, vedle sta-
ré radnice. Běžná otevírací doba je ve všední 
den od 8:00 do 17:00, v sobotu od 9:00 
do 12:00. Tel. 461 534 300, e-mail: info@svita-
vy.cz, www.ic.svitavy.cz.

5. Průvodce městem 
Svitavy
Na adrese m.svitavy.cz naleznete průvodce 
po městě, který prezentuje kompletní nabídku 
informací a služeb ve městě včetně navigač-
ního systému. Responzivní design je ideální 
pro mobilní telefony, kdy budete mít svého 
navigátora neustále u sebe. Odkaz je rovněž 
v top nabídce webových stránek.

6. Facebookový profil 
města 
Zástupci města Svitavy hledají další způsoby 
komunikace, jak být s veřejností v neustálém 
kontaktu. Další formou jsou sociální média, 
konkrétně profil na facebooku s názvem 
Svitavy – oficiální informační portál Svitavy. 
Zveme všechny Svitaváky i ostatní občany 
k přátelskému rozhovoru v tomto virtuálním 
prostředí. Jde o ideální způsob, jak spolu ho-
vořit o dění ve městě, sdílet radosti i starosti 
všedních dní. Tento druh média však není vy-
sloveně určen pro úřední komunikaci. Face-
book zde plní svou funkci, která má být z pod-
staty zábavně-informační. 

Informujeme o zajímavých projektech nebo 
důležitých aktualitách a novinkách, není však 
v našich silách ihned a relevantně reagovat 
na všechny podněty a dotazy veřejnosti (ze-
jména úředního charakteru). To platí i pro 
ostatní skupiny na facebooku. Oceňujeme 
zájem lidí o dění ve městě a sledujeme něko-
lik svitavských skupin. Je však velmi složité 
v rámci našich možností všechny obsáhnout 
a reagovat na různé podněty a dotazy. Vše 
komunikujeme v rámci vlastního profilu, kde 
jste vítáni. Způsob komunikace vždy volte 
s ohledem na povahu vašeho podnětu - dota-
zu. Pro úřední komunikaci se nabízí webové 
fórum nebo podatelny městského úřadu, pří-
padně přímý kontakt na daného úředníka. 

Dále žádáme veřejnost a fanoušky našeho pro-
filu (facebook), aby se vyjadřovali v rámci běž-
ných pravidel slušného chování tak, abychom 
nemuseli do komentářů zasahovat. Pokud zde 
budou vulgární, urážlivé a nepodložené závěry, 
jsme nuceni na tuto diskuzi odpovídajícím způ-
sobem reagovat. Příspěvky, které mají virální 
potenciál, mají přesah mimo hranice našeho 
města a prezentují nás po celé republice. Široká 
veřejnost má tak možnost se s děním u nás se-
známit. Nadále usilujeme o budování pozitivní 
a přátelské atmosféry v duchu našeho jednot-
ného komunikačního stylu Svitavy a vy. Chceme 
rozvíjet naše město společně s vámi. 

7. Instagram 
@svitavyavy. 
Další způsob prezentace města je aplikace 
Instagram, která „dává ochutnat“ atmosféru 
ve Svitavách prostřednictvím fotek. Jsme rádi, 
že náš účet byl vyhodnocen jako druhý nejlep-
ší v kraji agenturou Kvalikom. Nadále zde bu-
deme tvořit zajímavý obsah tak, aby si mohla 
široká veřejnost naše město náležitě užít. Na-
bízí se i bližší spolupráce s místními podnika-
teli v oblasti poskytování služeb, které rozhod-
ně ovlivňují pocity a emoce občanů stejně tak, 
jako návštěvníků města.

8. Kulaté stoly 
Zástupci města vítají možnosti setkat se s ve-
řejností osobně a konkrétní témata si tak vzá-
jemně přiblížit. Proto často organizují setkání, 
jako jsou kulaté stoly, pracovní skupiny a dis-
kuze k hlavním událostem ve městě. Vždy bu-
deme rádi za každou vaši zpětnou vazbu. 

9. Ostatní komunikační 
kanály
• televize Comvision TV 
• zpravodaj Naše město
• plakátovací plochy
• e-podatelna
• úřední deska
• osobní jednání
• vitríny a vývěsky
• a další
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Slavíme rok nového vizuálního stylu.
Přesně před rokem jsme představili nový vizuální styl města, který prezentuje několik hlavních myšlenek vždy s důrazem na vzájemnou komu-
nikaci a emoce. Slogan „a vy“ funguje jako základní kámen vizuální identity, která promlouvá přímo k vám - obyvatelům Svitav. Chtěli bychom 
tak rozvíjet naše město společně s vámi. Jak tedy vypadal rok pod jednotným vizuálním stylem? Mrzí nás, že jsme se nemohli více předvést 
a pochlubit zejména během městských akcí, které přibrzdila pandemie koronaviru. Na základě roční zkušenosti můžeme říci, že se nám s novým 
vizuálním stylem pracuje velmi dobře. Líbí se nám, vše funguje a plní svoje základní poslání - sjednocení komunikace města, budování pozitivních 
vztahů se širokou veřejností. Jak to vidíte vy? Svoje názory posílejte na souteze@svitavy.cz, rádi si je přečteme a vylosujeme několik, které od-
měníme dárkem. Děkuji. Petr Šmerda.
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Hodnocení odborné veřejnosti
Na to, jak česká města komunikují, se zaměřu-
jeme dlouhodobě a velmi podrobně. Svitavský 
vizuální styl řadíme mezi TOP 10 v celé repub-
lice nejen mezi radnicemi, ale úřady obecně 
včetně ministerstev. Je propracovaný do velmi 
originálních a kreativních detailů, snadno roz-
poznatelný a zábavný. Je opravdu skvělé, že 
jednotný styl mají webové stránky města, soci-
ální sítě, zpravodaj a městský mobiliář.

Vít Novák, agentura Kvalikom


