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Přihlašovat se můžete nejpozději 
do 31. srpna. Soutěžit se bude ve 

třech kategoriích: Obce, Obce s pově-
řeným obecním úřadem a Obce s rozší-
řenou působností. Hodnocení provede 
odborná porota na základě kritérií 
rozsahu informací o  veřejné správě, 
přehlednosti webových stránek, ori-
ginálního a  funkčního designu, ak-
tuálního dění a  do s tatečné komuni-
kace s občany obce. Na podzim bude 
vybrán vítěz každé kategorie, který 
obdrží právo umístit si na web ikon-
ku Parádní web 2013. Cenu veřejnosti 
získá vítěz na základě souběžně probí-
hajícího hlasování ve Webparádě. Za-
tím nám daly o sobě vědět tři obce, do 
kategorie Obce jsou přihlášené město 
Chlumec www.mesto-chlumec.cz a obec 
Petrovice www.oupetrovice.cz, do kate-
gorie Obce s pověřeným obecním úřa-
dem města Duchcov www.duchcov.cz 
a  Příbor www.pribor.eu. Nezapomeňte 
nám také zasílat odkazy na zajímavá 
obecní videa. Nejoriginálnější z  nich 
bude oceněno a na závěr soutěže pro-
běhne v  obci Čížkov přehlídka obec-
ních videí. Obce, které zatím prošly 
Webparádou, si můžete prohlédnout 
na mapě. ■

Veřejná správa 15/2013projek t y

o r ig inal it a  m ě s t  a  ob c í

přihlašujte videa a weby

Redakce našeho časopisu vyhlásila druhý ročník soutěže Parádní web.

čerVenec

Aktuální pořadí
období

1. 7.–14. 7.
období

15. 7.–28. 7.
počet týdnů

ve Webparádě

nejvyšší 
dosažená 

pozice

1. Křtiny www.krtiny.cz 6 1 4 1

2. Zákolany www.zakolany.cz 1 2 19 1

3. Choteč www.chotec.cz 2 3 19 2

4. Jince www.jince.cz 3 4 13 3

5. Suchdol nad Odrou www.suchdol-nad-odrou.cz 7 5 4 5

6. Batňovice www.batnovice.cz 5 6 19 1

7. Václavovice www.obecvaclavovice.cz 4 7 19 2

Hlasujte do Webparády!
Pro své favority můžete zasílat hlasy 
i do Webparády, a to do 20. srpna. Jak 
jste se mohli dozvědět již v minulém  
e-servisu, díky hlasům veřejnosti upev-
ňují svoji pozici v čele žebříčku Křtiny.  
Ohroženy vypadnutím jsou Batňovice 

a Václavovice. Podpořit je můžete na 
adresách ivana.jungova@mvcr.cz a  jiri.
chum@mvcr.cz, kde se těšíme také na 
vaše přihlášky do soutěže Parádní 
web, tipy na webové stránky, videa či 
odezvu. ■
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1. Batňovice (2013)
2. Bělov (2012)
3. Brod nad Dyjí (2012)
4. Cotkytle (2013)
5. Černá v Pošumaví (2012)
6. Čížkov (2012)
7. Dolní Třebonín (2012)
8. Choteč  (2013)
9. Hlína (2012)
10. Jince (2013) 
11. Kašava (2012)
12. Knínice u Boskovic (2013)

13. Krásná (2012)
14. Křtiny (2013)
15. Patokryje (2012)
16. Poděšín (2012)
17. Radostná pod Kozákovem (2012)
18. Růžová (2012)
19. Suchdol nad Odrou (2013)
20. Telnice (2012)
21. Václavovice (2013)
22. Veselíčko (2012)
23. Voděrady (2012)
24. Zákolany (2013)


