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/ PŘEHLED REALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 

opatření ze silných stránek SWOT dle jednotlivých témat 

Samotná realizovaná nebo aktuálně připravovaná opatření jednotlivých témat dokumentu Smart 

Prostějov / Manuál chytrého města  nemohou být sama o sobě vnímána jako tzv.  smart. Chytré 

jsou až aktivity, v jejichž kontextu jsou tato opatření zaváděna! 

Dokument Smart Prostějov / Manuál chytrého města je nutné chápat jako celistvou strategii, 

která si stanovuje postupné cíle a přináší dlouhodobé úkoly zasazené do celkového koncepčního 

rámce s jasnou vizí: Zajistit udržitelný rozvoj a efektivní správu města Prostějova. 
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REALIZOVANÁ (PŘIPRAVOVANÁ) OPATŘENÍ TÉMA 

J moderní formy prezentace některých dokumentů, např. 
interaktivní prohlížečka ÚP Prostějov 
 /01/  PLÁNOVÁNÍ  -  STRATEGICKÉ 

DOKUMENTY 

J aktuálně zpracovávaná CBA analýza pro výstavbu nového 
akvaparku – CBA jasně stanovuje společenský přínos 
posuzovaných záměrů ve vztahu k nákladům 
 

/02/  INVESTOVÁNÍ  - ZÁSADY PRO VÝBĚR A 
TVORBU PROJEKTŮ 

J množství nových zelených ploch parků a rozvojových projektů, 
daří se o zeleň pečovat a obnovovat ji 

J existující fond zeleně 
 

/03/  ZELENÁ VÝSTAVBA 

 

J obnovení historické spolupráce s Fakultou architektury VUT 
v Brně 
 

/04/  KVALITNÍ (ESTETICKÁ) ARCHITEKTURA 

 

J připravované realizace Nového parku jih Okružní počítá s využitím 
dešťové vody z plánované okolní zástavby 

J on-line monitoring spotřeby vody ve všech budovách magistrátu a 
na dalších budovách v majetku města 

J chytré lavičky sbírající základní data o ovzduší 

J připravované osazení měřiče dešťových vod na budově haly 
Sportcentra DDM 

J systém evidence a zveřejňování dat kvality ovzduší, informování 
institucí a veřejnosti o smogové situaci 

/05/  CHYTRÁ ZELEŇ A HOSPODAŘENÍ S 
VODOU 

J herní kvadranty a bezbariérové úpravy v rámci rekonstrukce nám. 
Spojenců – využití principů férově sdíleného města 
 

/06/  CHYTRÝ URBANISMUS 

J zpracovaný investiční záměr informačního systému hromadné 
dopravy 

J aktuálně realizované terminály veřejné hromadné dopravy 
Floriánské nám. a Janáčkova – osazení informačním systémem 
hromadné dopravy 

/07/  INTELIGETNÍ ŘÍZENÍ A SYSTÉMY 
DOPRAVY 

 

J silně rozvinutá síť cyklostezek 

J možnost platby kartou v autobusech MHD a příměstské regionální 

dopravy 

J aktuálně realizované uzamykatelné boxy na kola v budovaných 
dopravních terminálech 

J aktuální zájem soukromých investorů o vybudování 
bikesharingové sítě 

/08/  LIDÉ vs. AUTOMOBILY 

http://www.prostejov.eu/up
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html
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J zavedený integrovaný dopravní systém MHD pohonem na CNG 

J zavedení alt. pohonů u vozidel MP -  všechny automobily  
s alternativními pohony (CNG a LPG) 
 

/09/  ELEKTROMOBILITA A ALTERNATIVNÍ 
POHONY  

 
/10/  EKOLOGICKÉ A EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 

J prováděný energetický management, monitoring spotřeb, vč. SW 
pro monitoring spotřeb energií (elektřina, teplo, zemní plyn) a 
vody 

J aktuálně připravovaná realizace FVE na střeše sportovní haly 
Sportcentra DDM 

J instalovány 3 ks Energy Saver – regulace napětí v síti a zvýšení 
kvality dodávek, snížení spotřeby a poruchovosti sodíkových 
výbojek 

J zpracovaná analýza světelného smogu (v rámci SOČ) 

/11/  CHYTRÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ ENERGETIKY 
A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

J kvalitně zpracovaný povodňový plán a veřejně dostupné údaje 
z měřících stanic hladin a srážek tzv. limnigrafů (Stražisko, 
Plumlov, Držovice, Vrahovice) 

J zavedena přístupová karta MP 

J pult centrální ochrany s SMS podporou pro neslyšící 

J kanceláře MMPV jsou částečně osazeny bezpečnostními tlačítky 

/12/  BEZPEČNOST – SYSTÉMY KONTROLY A 
SBĚRU DAT  

J osazení veřejné wi-fi na připravovaných realizacích dopravních 
terminálů Floriánské nám. a Janáčkova 

J realizovány dvě chytré lavičky  

J aktuální aktivita přípravy návrhu systému pokládky chrániček pro 
vznik městské optické sítě 

/13/  SMYSLUPLNÉ ZAVÁDĚNÍ CHYTRÝCH 
PRVKŮ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE 

J zavedený institut Zdravého města, jako nástroj pro popularizaci 
smart cities 

J technická a hardwarová připravenost na služby e-gov. 

J podání a zjištění aktuálního stavu žádostí o veřejnou finanční 
podporu 

J objednávkový systém pro vybrané agendy  

J on-line video přenosy ze zasedání zastupitelstva 

J události nad mapou – zavedený systém hlášení požadavků občanů 

J nejpřívětivější úřad v kraji – např. „rozklikávací“ rozpočet, 
transparentní účet 

/14/  SPOLUPRÁCE – E-GOVERNMENT, 
PODPORA, FINANCOVÁNÍ A REGULACE 

 

http://dpp.prostejov.eu/
https://www.hladiny.cz/
https://www.hladiny.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Limnigrafick%C3%A1_stanice
https://www.prostejov.eu/cs/obcan/pozadavky-obcanu-nad-mapou.html
http://rozpocet.prostejov.eu/

