TÉMA

CHYTRÁ OBEC

Strategie smart city se dá připravit
také vlastními silami
Prostějovští uchopili téma smart city po svém: Nespolehli se
na cizí síly, ale na svoje. Město vlastními silami zpracovalo
strategický plán a stanovilo si cíle a horizonty, v nichž jich chce
dosáhnout, a některé projekty již provádí. Dobrých příkladů není
nikdy dost, proto chceme příklad Prostějova představit i vám.

ROZHODNUTÍ ODSTARTOVALO
PŘÍPRAVY
Podobně jako v jiných případech celý projekt začínal rozhodnutím vedení města, že
se vydá cestou chytrého města. Čili politická
podpora je prvním a základním krokem. Následovalo sestavení pracovní skupiny Smart
Prostějov, v níž zasedli členové vedení města a zaměstnanci magistrátu. Pracovní skupina zpracovala dokument, na jehož základě se bude v rámci aktuálního trendu smart
cities systémově a efektivně vytvářet chytře
z Prostějova město, ve kterém se bude lépe
žít. Také byla vytvořena komise Rady – komise pro IT a smart city.
„Nekopírovali jsme obsáhlé strategické
dokumenty jiných měst, ale naopak vytvořili dokument, vystihující potřeby našeho města, tedy praktický manuál, který
nám umožní naplňovat základní cíl konceptu smart cities, a to udržitelný rozvoj
a správu města. Tyto klíčové oblasti (správu
a rozvoj) jsme podrobněji rozpracovali ve
čtrnácti tématech od plánování přes výstavbu, takzvaná zelená témata, mobilitu,
praktickou správu města, která zahrnuje
odpady, energetiku a bezpečnost až po široké téma spolupráce a dalšího fungování smart cities (SC) v našem městě včetně
propagace souvisejících aktivit,“ popsala
Kateřina Vosičková postup, jímž vznikala v Prostějově strategie konceptu. Snahou bylo dosáhnout maximální stručnosti
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a výstižnosti dokumentu. „Velký důraz
jsme kladli na vzájemné propojení témat
a na vazbu na další strategické a koncepční
dokumenty města,“ dodala.
MANUÁL CHYTRÉHO MĚSTA
Výsledkem činnosti pracovní skupiny byl
vznik Manuálu chytrého města, který je
praktickým a ideovým návodem na to, jak
realizovat jednotlivé kroky. Podle manuálu
se chytré město týká zdrojů (energie a udržitelný rozvoj, doprava, budovy v majetku
města), dále kvality života (životní prostředí, zdravotní a sociální péče, veřejný život,
sportovní aktivity a volný čas) a veřejné
správy (otevřenost úřadu občanům, transparentnost, komunikace), vše v takzvaném
chytrém provedení.
Podle metodiky Ministerstva pro místní
rozvoj, jíž se řídí i prostějovský manuál, se
„jednotný rámec SC skládá z 16 hierarchicky
a strukturálně uspořádaných komponent,
které lze rozdělit na čtyři na sebe navazující
vyšší celky: organizační (město), komunitní
(občan), infrastrukturní (technologie) a výsledný (inteligentní město). Každý vyšší celek (A, B, C, D) sestává ze čtyř hierarchicky
uspořádaných komponent od základního
ke komplexnímu (1, 2, 3, 4), jejichž pořadí
na sebe procesně navazuje.“
ZAMĚŘENO NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Hlavní oblasti, jimž se obecně smart cities
věnují, jsou doprava, životní prostředí,
energetika a informační a komunikační
technologie – ICT). U každého tématu jsou
v úvodu stručně vyjmenována a popsána
jednotlivá chytrá řešení a opatření, některá jsou doplněna hypertextovým odkazem
s podrobnějšími informacemi.
V navazující SWOT analýze (vymezení
silných stránek, slabých stránek, příležitostí
a hrozeb) jsou pak vyhodnoceny možnosti
jejich uplatnění a dalšího rozvoje v rámci
prostředí Prostějova. Příležitosti a hrozby
přecházejí ke stanovení konkrétních úkolů
a cílů na další dvouleté období včetně určení jednotlivých garantů a vazeb na další
dokumenty.
KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ
Oblasti jsou řešeny v souladu s cílem smart
city, tedy udržitelným rozvojem a správou
města. V těchto dvou klíčových oblastech
jsou podrobněji řešena další témata (plánování, investování – zásady pro tvorbu
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dyž jsem na letošní konferenci
o energetickém managementu pro
veřejnou správu potkala Ing. Kateřinu Vosičkovou, energetickou manažerku města Prostějov, zabrousily jsme
v rozhovoru o energetických úsporách
i na téma chytrých měst. „Víte, my jsme se
nespolehli na odborné a poradenské firmy
a strategii konceptu jsme zpracovali vlastními silami. Přece nikdo nezná město,
jeho potřeby i slabiny lépe než ti, kdo ho
spravují a řídí a také v něm žijí,“ řekla mi
tehdy. Není to zcela běžný přístup v kontextu řady doporučených ministerských
a vládou posvěcených strategií a konceptů, ale jak se zdá, funguje. Smart Prostějov je první vlaštovkou a návodem pro
vyzkoušení postupů pro podobný způsob
zpracovávání rozvojových dokumentů.
Zásadní je se zaměřit na vzájemnou provázanost dokumentů a implementaci příslušných smart opatření.

Magistrát města Prostějov je stavebně zajímavý
a myšlenkově pokrokový

projektů, udržitelná mobilita a efektivní
správa – odpadové hospodářství, energetika a veřejné osvětlení, bezpečnost, městský
mobiliář, e-government a další).
V rozšířené SWOT analýze jsou pak vyhodnoceny možnosti jejich uplatnění a dalšího rozvoje v rámci prostředí Prostějova.
SWOT analýza pracuje s informacemi
následujícím způsobem.
Analytická část identifikuje:
■■ silné stránky jednotlivých chytrých řešení a výhody jejich využití v rámci Prostějova,
■■ slabé stránky a důvody, které limitují
aktuální zavedení jednotlivých chytrých
opatření,
■■ příležitosti a možnosti dalšího rozvoje
včetně úkolů pro zavádění a další práci
s jednotlivými tématy, ideálně popsané
v obecné rovině a následně konkrétněji
rozpracované níže v akčním plánu,
■■ hrozby a rizika limitující aplikaci chytrých řešení vč. opatření pro minimalizaci
těchto překážek a vnějších rizik; pokud
se řešení hrozby objevuje v akčním plánu, končí odstavec zelenou šipkou.
Návrhová část SWOT analýzy pak stanoví
akční plán, kdy příležitosti a hrozby přecházejí ke stanovení konkrétních úkolů a cílů na
další dvouleté období. Jsou určeni jednotliví
garanti a konkrétní vazby a požadavky na
další dokumenty. Dále jsou stanoveny cíle
(pojmenování požadovaného cíle, řešení,
opatření apod.) se zahrnutím úkolů, termínů, garantů (příslušné odbory, příp. pracovní skupina) a možných požadavků a vazeb
na další dokumenty (hypertextový odkaz na
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