
Město Hrádek 
Podatelna 
Náměstí 8. května 270 
Nová Huť 
338 42 Hrádek u Rokycan 

V Hrádku 18.5.2020 
 
VĚC: Návrh na změnu bodu 4.2.1.4 Strategického plánu města, konkrétně bod 1.4 - digitální služby 
 

Navrhuji změnu v bodu 4.2.1.4 Programový cíl 1.4 – digitální služby, informace ve strategickém              
plánu je zavádějící a navíc se dotýká spíše komerční oblasti poskytovatelů internetového připojení. Po              
zmapování konektivity v Hrádku lze dojít k poměrně uspokojivému zjištění, že v současné době je pokrytí                
konektivitou internetového připojení na poměrně vysoké úrovni a to včetně již rozvedené digitální optické sítě,               
která umožňuje připojení více než 50% obyvatelstva na území našeho města. 

Tato informace ve strategickém plánu chybí, ale věřím, že díky dynamičnosti dokumentu bude             
doplněna v rámci objektivního náhledu na současné možnosti. 

V rámci změny uvedeného bodu digitální služby tedy považuji za nutné doplnit a přepracovat bod dle                
skutečnosti a zároveň navrhuji doplnit o následující návrhy: 

Navrhuji zařadit zajištění moderního přístupu k informovanosti obyvatel ve smyslu audiovizuálních           
digitálních služeb, konkrétně vybudování zázemí pro online přenosy z jednání Zastupitelstva města Hrádek.             
Asi každý z nás vnímá neúčast obyvatel na jednáních jako negativum. Veřejná jednání jsou navštěvována               
minimálně, ale vůbec to nelze spojovat a tvrdit, že občané nemají zájem o dění v našem městě. 

Předkládám tedy ke zvážení všem zastupitelům, možnost jít moderní cestou a obyvatelstvu města vyjít              
vstříc tím, že jim poskytneme online audio-vizuální přenosy, které budou dostupné i v rámci městského               
archivu. Z mnoha ohlasů vím, že tento krok by uvítala řada obyvatel, které jednání zajímají, ale z nejrůznějších                  
důvodů nejsou schopni se dostavit osobně. Vidím v tom dokonce pozitivum, které přišlo v souvislosti s                
pandemií COVID 19, která nás všechny zasáhla. Je zde možné poskytnout obyvatelům bezpečnou online              
účast na veřejných jednáních i v rámci krizových opatření. Začleněnní moderních technologií dokonce přináší              
potenciál v možnosti účastnit se na jednáních v rámci dotazů obyvatel položených přes internet. 

Město jako takové by mělo dělat maximum možného pro co nejlepší informovanost obyvatel a nabídka               
online přenosů ze zasedání určitě stojí za zvážení. Bod digitální služby, přímo vybízí k zamyšlení jak být                 
občanům blíže, pokud bude město naplno využívat moderní technologie.  

Navrhuji zařadit naše město do Portálu veřejné správy a naplno tak využít současné možnosti              
digitalizace státní správy. S tímto návrhem pak souvisí i další digitalizace služeb města. Například rozšířit               
možnosti města o platby veškerých poplatků města digitálně, online, bez toho aby občan musel kvůli vyřízení                
docházet osobně na Městský úřad. Asi vnímáme všichni společně, že doba pokročila, a online vyřizování               
veškerých záležitostí spojených s poplatky, nutnou agendou či “úřadováním” je pro většinu obyvatel méně              
náročné a šetří všem čas. Opakuji se, ale i tato digitalizace v dobách krize nabízí možnost fungování úřadu i                   
bez fyzického kontaktu s občany.  

Věřím, že město zjistí potřebné podklady a vyzve občany k diskuzi nad tímto návrhem, i nad dalšími                 
navrhovanými změnami Strategického plánu, a jistě zohlední jejich přání a potřeby. 

 

  
S pozdravem Mgr. David Redl 

Učňovská 265 
338 42 Hrádek 

Tel.: 603 464 514 
Datová schránka: u8ckj55 


