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Přítomen: Mgr. Luděk Lopour, Jan Šustr, Petr Staněk, Jaroslav Miklík 

Omluven: Jiří Mühlfait, Michal Šimo, Filip Šustr 

Předseda komise Luděk Lopour 

Informoval ostatní členy komise o změně na pozici tajemníka. Vzhledem k tomu, že dosavadní tajemník Bc. 

Nikola Adlerová není nadále zaměstnancem města, nahradila ji na její pozici Mgr. Hana Vykoukalová, 

marketingový referent.  Ke změně tajemníka komise došlo k 30. 10. 2017. 

Otevření diskuze nad tématikou polepů prosklené plochy na zastávkách na AN. 

Petr Staněk 

Navrhuje využití prosklené plochy na AN k další propagaci města prostřednictvím QR kódů. Tato forma instalace 

by měla mít informativní a zároveň estetický efekt. 

Komise diskutuje nad možnostmi využití a realizace QR kódů.  

Návrh usnesení: 

Členové komise navrhují využití QR kódů jako polep na prosklené plochy AN. Pověřují Hanu Vykoukalovou, aby 

tuto variantu prodiskutovala s městským architektem a vedením města.  

Pokud by tato varianta byla zamítnuta, komise navrhuje využití standardních polepů ve tvaru ptáků. 

Petr Staněk 

Hodnocení komunikace v roce 2017. Vyjadřuje svůj názor na uveřejňování informací v nedostatečném 

předstihu před konáním akcí. Navrhuje rychlejší uveřejňování informací a fotek z akcí na Facebooku města. 

Otevírá se diskuze nad obsahem informací na Facebooku města. Komise hodnotí pozitivně množství aktivit 

města a navrhuje zvýšit intenzitu prezentací těchto aktivit.  

Luděk Lopour 

Otevírá diskuzi nad termínem vydávání Žďárského zpravodaje. 

Komise podává návrhy na přesun vydávání Žďárského zpravodaje na začátek měsíce s platností od 1. 2. 2018. 

Posun vydání by měl podle komise proběhnout posunutím termínu vydání lednového zpravodaje z konce ledna 

na začátek února.  

Petr Staněk 

Vznáší požadavek na předložení prodejů propagačních materiálů města za rok 2017 na příští setkání komise. 

Komise navrhuje jako termín dalšího setkání polovinu ledna 2018. 

Úkoly: 

1) Prodiskutovat možnost polepů QR kody s městským architektem a vedením města 

2) Na příští komisi předložit přehled prodejů propagačních materiálů města za rok 2017 


