
Zápis z jednání Komise pro marketing a komunikaci ze dne 22. 4. 2015 

Přítomni: Luděk Lopour, Jiří Mühlfait, Jan Šustr, Petr Staněk, Filip Šustr, Michal Šimo 

Hosté: Jan Šedo, Zdeněk Navrátil, Josef Klement 

Nepřítomni: Jaroslav Miklík - omluven 

Zasedání komise pro marketing a komunikaci zahájil předseda komise Luděk Lopour. Po přivítání 

ostatních členů byly tajemnicí komise vyřešeny organizační záležitosti. 

Předseda komise představil připravenou prezentaci, která shrnula současný stav komunikace a 

marketingu města. Společně s ostatními členy diskutovali nad nejtíživějšími tématy. Cílem prvního 

setkání se stalo stanovit si priority, které bude následně komise na svých zasedáních řešit a stanovení 

termínů dalších setkání. Následně se do diskuze přidal pan Jan Šedo, který komisy informoval o 

pracovní skupině Lepší místo. Starosta města Zdeněk Navrátil požádal členy komise o náměty a 

návrhy na nové logo a slogan pro MHD a o zamyšlení se nad novým propagačním materiálem pro 

občany. (nálepky na auta, odznáčky) Do příštího setkání komise mají její členové připravit své 

náměty. Předseda komise vyzval členy komise, aby navrhli prioritní témata, která budou řešit na 

svém dalším setkání. Termín dalšího zasedání Komise pro marketing a komunikaci byl stanoven na 

úterý 26. května 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti „Krček“ na MěÚ. 

Priority, které si stanovila komise marketingu a komunikace na svém prvním setkání: 

Komunikace směrem k občanům 

1) Provázání komunikačních kanálů 

2) Tiskové zprávy – komunikace s médii 

3) Kabelová televize 

4) Komunikace směrem k občanům – veřejná projednávání, setkání s občany 

5) Posílení vztahu občanů k městu a jeho historii 

Komunikace směrem k návštěvníkům našeho města 

1) Nastavení cíleného marketingu – propagace města dle strategie 

2) Marketingová strategie našeho města (chybí) 

3) Propojit to co Žďár nabízí – Zelená hora, muzeum, relaxační centrum a další… 

4) Zřídit funkční informační centrum města 

5) Info pointy, které by propojily město (Kolejové království, Mlha, Zámek, a další…)  

6) Pořízení celkové vizuální identity města (GM, logo, znak města, symbol, cedule ve městě) 

7) Nastavení „hospodářského marketingu“  

8) Turistická aplikace 

Jaké jsou představy radnice: 

1. Zástupce komise v redakční radě? 

2. Má být ve zpravodaji inzerce?  

 

 



Na workshop „Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost MěÚ Žďár nad Sázavou“, který proběhne ve dnech 

24. a 25. dubna 2015 bude vyslán zástupce Komise pro marketing a komunikaci, který odprezentuje 

první setkání komise a zmiňovanou prezentaci předsedy komise. 

 

Cíle, které si klade Komise pro marketing a komunikaci do příštího setkání: 

 

1) Komunikační strategie úřadu a příspěvkových organizací města (Adlerová) 

2) Databáze novinářů + KOL (Šimo) 

3) Propagační video města (Mühlfait) 

4) Seznam turistických cílů (Lopour) 

5) Logo města, změna nebo ne? Nové logo? Aktualizace stávajícího (Jan Šustr) 

6) Zpravodaj, zvýraznit na webových stránkách města (Adlerová) 

7) Nový koncept orientačního systému (všichni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Adlerová 


