CHYTRÁ OBEC

Prostějovský manuál se zabývá
těmito segmenty:
PLÁNOVÁNÍ – STRATEGICKÉ DOKUMENTY
INVESTOVÁNÍ – ZÁSADY PRO VÝBĚR A TVORBU
PROJEKTŮ

ZELENÁ VÝSTAVBA  
KVALITNÍ (ESTETICKÁ) ARCHITEKTURA
CHYTRÁ ZELEŇ A HOSPODAŘENÍ S VODOU
CHYTRÝ URBANISMUS
INTELIGETNÍ ŘÍZENÍ A SYSTÉMY DOPRAVY
LIDÉ VS. AUTOMOBILY
ELEKTROMOBILITA A ALTERNATIVNÍ POHONY
EKOLOGICKÉ A EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

CHYTRÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ ENERGETIKY
A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

BEZPEČNOST – SYSTÉMY KONTROLY
A SBĚRU DAT

SMYSLUPLNÉ ZAVÁDĚNÍ CHYTRÝCH PRVKŮ
MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

SPOLUPRÁCE – E-GOVERNMENT, PODPORA,
FINANCOVÁNÍ A REGULACE

příslušný dokument, ve kterém by měl být
daný cíl řešen podrobněji).
DOPORUČENÍ POTENCIÁLNÍM
ZÁJEMCŮM
V Manuálu se uvádí: „Nezadali jsme zpracování dokumentu externě, ale vytváříme
ho uvnitř pracovní skupiny a radíme se s kolegy z konzultačního týmu. Umožní nám to
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se s dokumentem lépe ztotožnit, průběžně
s ním pracovat a efektivně ho aktualizovat.
Obecný princip složení pracovní skupiny je
přímo odvislý od charakteru dokumentu,
vybraných řešených oblastí a také organizační struktury magistrátu. Po analýze všech
možných metodik, podkladů, literatury
a městských strategií jsme došli k názoru, že
není možné vrstvit další a další obecné principy, schémata a snažit se je napasovat na
prostředí našeho města. Dokument opouští
doporučovanou strukturu, všechny potřebné části (tedy analýzu, zhodnocení, návrh
a cíle) rozpracovává zvlášť u příslušného řešeného tématu. Každý člen pracovní skupiny se většinou zajímá hlavně o svou profesní
oblast. Dokument proto dává prostor vybraným místním tématům. Klademe důraz na
vzájemnou provázanost témat, jejich vazbu
na další strategické a koncepční dokumenty
města a nejrůznější předpisy a vyhlášky.“
Na konci každého tématu jsou stanoveny úkoly a cíle na další období, tedy
obdoba akčního plánu. Proto je důležité
s dokumentem pracovat průběžně. Ne
jenom pro plnění úkolů, ale hlavně kvůli
vnějším podmínkám – technologickému
a politickému vývoji. Dokument by měl
být aktualizován do dvou let od jeho dokončení (schválení Radou města Prostějova a představením na Zastupitelstvu města
Prostějova), nebo od dokončení každé další aktualizace. V tomto období by se měla
pracovní skupina v půlročních intervalech
scházet a společně pracovat na plnění stanovených úkolů a cílů. Podrobnější informace a samotný dokument ke stažení jsou

TÉMA

Stanovený cíl udržitelný rozvoj
a správa města se zároveň odráží
v logu dokumentu, kdy se modrá
a žlutá barva města Prostějova potkají v barvě zelené symbolizující
právě udržitelný rozvoj – zelenou
pro chytré město Prostějov.

k dispozici na webových stránkách www.
prostejov.eu.
OD PAPÍRU K REALIZACI
„Hodně z věcí, které jsme si do cílů vytyčili,
již realizujeme. Jedná se třeba o výstavbu
fotovoltaické elektrárny (FVE) a využívání
obnovitelných zdrojů, bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na projekt
Efektivní hospodaření se srážkovou vodou,
také realizujeme projekt Kvalitní prostředí
ve školách, kdy se žáci zapojují do měření
CO2 ve třídách, aby se učili efektivně větrat bez nutnosti rekuperačních jednotek.
Schválen byl už dokument Energeticky
úsporné chování uživatelů v budovách magistrátu, a v procesu přípravy či realizace
je spousta dalších projektů,“ popsala současný stav Kateřina Vosičková. Jak dodala,
dokument vznikal pouze uvnitř úřadu. Ke
konzultaci byl ale zaslán Davidu Bártovi,
který poskytl velmi cenné informace a rady
pro další kroky. 

EVA VÍTKOVÁ,
s využitím zprávy pracovní skupiny Smart
Prostějov zpracované Ing. Kateřinou Vosičkovou,
Ing. Václavem Lužným a Ing. Zdeňkem Fišerem
(tehdejší 1. náměstek primátorky, dnes radní)
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