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redakce časopisu Veřejná správa
Vyhlášení vítězů v soutěži Objev roku 2007
O Objevech roku 2007 ve čtyřech kategoriích rozhodovala porota ve sloţení: Ing. Viera
Avakjanová, tajemnice Městského úřadu Jirkov; Zdeněk Čížek, starosta obce Šebetov;
Jakub Ferschmann, webmaster obce Němčovice; Karel Ferschmann, starosta obce
Němčovice; JUDr. Jiří Kroupa, právník; Ing. Martin Macenauer, webmaster Městského
úřadu Bystřice pod Hostýnem; Michal Kuchta, Městský úřad Hořice; Martin Řehák,
webmaster obce Líšný; Ing. Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR; Mgr. Václav
Sýkora, tajemník Městského úřadu Cheb; František Špaček, webmaster Ministerstva vnitra
ČR; Ing. Kamil Válek, Městský úřad Uherský Brod; Ing. Evžen Vaněk, Web Design Studio
Plzeň.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŢE
Kategorie:
Obce:
Dolní Benešov
(Moravskoslezský kraj, 4268 obyvatel)
www.dolnibenesov.cz
Obce s pověřeným obecním úřadem:
Kojetín
(Olomoucký kraj, 6396 obyvatel)
www.kojetin.cz
Obce s rozšířenou působností:
Krnov
(Moravskoslezský kraj, 25 442 obyvatel)
www.krnov.cz
Dobrovolné svazky obcí:
Sdružení mikroregionu Pelhřimov
(kraj Vysočina)
www.mikroregion.pel.cz
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Charakteristika webů vítězů:
www.dolnibenesov.cz
 Přehledně strukturované stránky města Dolní
Benešov (Moravskoslezský kraj, 4268 obyvatel)
na první pohled upoutají moderním designem.
Kvalitně zpracované jsou rubriky věnované
městskému úřadu a jeho jednotlivým odborům,
radě a zastupitelstvu. Městská samospráva je
představena i na fotografiích.

www.kojetin.cz
 Moderní design webu města Kojetín
(Olomoucký kraj, 6396 obyvatel) nabízí v horní
liště přehledné rozvrţení rubrik – Turistika,
Radnice, Školství, Kultura, Sport, Sociální sluţby,
Zdravotnictví, Firmy. Kaţdá z nich je podrobně
členěna (například Firmy a organizace na Auto –
moto; Finance; Úřady a instituce; Stravování a
ubytování; Sluţby a řemesla; Velkoobchody,
Prodejny; Stavebnictví a strojírenství; Spolky a
sdruţení. Mimo jiné se uţivatelé mohou zúčastnit
fotografické soutěţe Poznej své město.
www.krnov.cz
 Na internetových stránkách má město Krnov
(Moravskoslezský kraj, 25 442 obyvatel) v
samostatné rubrice „Co dělat, kdyţ...“ dobře
zpracované „Řešení ţivotních situací občanů a
podnikatelů“, které jsou rozděleny do sedmnácti
oblastí. Obsáhlými rubrikami jsou „Ţivotní
prostředí“, zahrnující témata Voda, Odpady,
Ovzduší, Příroda či Zvířecí útulek, a „Sport“ s
kategoriemi Sportovní zařízení, Bazén a ledová
plocha, Cyklotrasy, Aeroklub Krnov nebo Tenis.
www.mikroregion.pel.cz
 Dvacet osm členů Sdruţení mikroregionu
Pelhřimov (kraj Vysočina) je snadno dostupných
z interaktivní mapy mikroregionu. Jednotlivé obce
jsou na stránkách stručně charakterizovány, včetně
kontaktů a fotografií. Sdruţení nabízí ke staţení i
důleţité dokumenty jako je Strategie rozvoje
mikroregionu Pelhřimov, Marketingová studie ČR
pro Sdruţení mikroregionu Pelhřimov či Zdroje
financování rozvojových záměrů. V rubrice
„Kontakty“ jsou pak uvedeny vizitky zástupců
všech obcí ve Sdruţení.
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