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/ AKČNÍ PLÁN – výběr témat pro Komisi ITSC 

 

TÉMA CÍL TERMÍN GARANT KOMENTÁŘ 

/02.2/  
INVESTOVÁNÍ  - 
ZÁSADY PRO 
VÝBĚR A TVORBU 
PROJEKTŮ 

J použití nástroje BIM 
v rámci projektové 
dokumentace nového 
akvaparku Prostějov 
/vyhodnotit a případně použít, 
možno i na jiné akce 

12/2020 ORI 

průběžně 

/05.7/  CHYTRÁ 
ZELEŇ A 
HOSPODAŘENÍ S 
VODOU 

J monitoring stavu ovzduší a 
širší využití dat 
/ vyhodnotit technické a finanční 
možnosti lokálního účelového 
měření kvality ovzduší a případné 
další využití získaných údajů 

06*2020 

OŽP + ORI / plán 
zlepšování kvality 

ovzduší 

průběžně 

/06.1/  CHYTRÝ 
URBANISMUS 

J využití fotogrammetrie, 
skenování a využití 
bezpilotních leteckých 
systémů pro potřeby města. 
/ vyhodnotit nejrůznější přínosy 
použití pro potřeby města, 
analyzovat technické personální a 
finanční nároky 

06*2020 OÚPPP +OIT + ORI 

průběžně 

/06.3/  CHYTRÝ 
URBANISMUS 

J využití geoanalýz pro 
potřeby územního 
plánování 
/ analyzovat stávající řešení, 
v případě vhodnosti využít při 
pořizování ÚPD či ÚPP, nebo 
navrhnout jiný způsob využití 

06*2019 OÚPPP 

k.t. 

/06.4/  CHYTRÝ 
URBANISMUS 

J pořízení 3D modelu města 
/ vyhodnotit možnosti pořízení 
využití a správy 3D modelu města, 
zvážit využití studentských praxí 
a školních projektů 

06*2019 OÚPPP +OIT +ORI 

k.t. 

/07.1/  
INTELIGETNÍ 
ŘÍZENÍ A SYSTÉMY 

J systém inteligentních 
zastávek 

09*2019 ORI + OD 

k.t. 

http://mapy.mestopv.cz/soubory/materialy%20do%20zastupitelstva/2017/30.10.2017/11_O%C5%BDP%20_%20Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20zlep%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD%20kvality%20ovzdu%C5%A1%C3%AD%20Statut%C3%A1rn%C3%ADho%20m%C4%9Bsta%20Prost%C4%9Bjova_.docx
http://mapy.mestopv.cz/soubory/materialy%20do%20zastupitelstva/2017/30.10.2017/11_O%C5%BDP%20_%20Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20zlep%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD%20kvality%20ovzdu%C5%A1%C3%AD%20Statut%C3%A1rn%C3%ADho%20m%C4%9Bsta%20Prost%C4%9Bjova_.docx
http://mapy.mestopv.cz/soubory/materialy%20do%20zastupitelstva/2017/30.10.2017/11_O%C5%BDP%20_%20Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20zlep%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD%20kvality%20ovzdu%C5%A1%C3%AD%20Statut%C3%A1rn%C3%ADho%20m%C4%9Bsta%20Prost%C4%9Bjova_.docx


Smart Prostějov / Manuál chytrého města  

/ 2 

 

DOPRAVY 

 

/aktualizovat inv. záměr int. 
zastávek MHD, maximálně 
koordinovat přípravu projektů 
v kontextu nutné úpravy linek 
MHD a potenciální přípravy 
SUMP) 

/07.2/  
INTELIGETNÍ 
ŘÍZENÍ A SYSTÉMY 
DOPRAVY 

 

J využití moderní analýzy 
pro optimalizaci tras MHD a 
návaznosti dalších způsobů 
dopravy zejména IDSOK 
/ prověřit možné trendy a 
způsoby řešení 

06*2019 OD + ORI 

k.t. 

/07.3/  
INTELIGETNÍ 
ŘÍZENÍ A SYSTÉMY 
DOPRAVY 

 

J komplexní řešení parkování 
v centru města. 
/ realizovat pilotní projekt 
naváděcího parkovacího systému 
parkoviště u hradeb, vyhodnotit 
možnosti inteligentních 
parkovacích systémů, v rámci 
přípravy plánu udržitelné 
mobility aplikovat prvky 
inteligentního parkování 

06*2020 
ORI + OD + MP + 
OSÚMM / SUMP 

průběžně 

/11.7/  CHYTRÉ 
SYSTÉMY ŘÍZENÍ 
ENERGETIKY A 
VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ 

J dispečink, dálkový sběr dat 
– operativa 
/zajistit lepší reakci na poruchy, 
možnost dálkového ovládání, 
popř. spolupráce se složkami IZS 
při dopravních nehodách 

12*2020 OSÚMM 

k.t. 

/11.8/  CHYTRÉ 
SYSTÉMY ŘÍZENÍ 
ENERGETIKY A 
VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ 

J využití sloupu VO jako 
přístupových bodů  wi-fi 
/zvážit možnosti instalace 
zařízení na sloupy VO – měřiče 
rychlosti, sledování kvality 
ovzduší, intenzita dopravy  - 
provoz na akumulátor dobíjený 
přes VO 

12*2020 
ORI + OSÚMM + MP 

 

k.t. 

/11.9/  CHYTRÉ 
SYSTÉMY ŘÍZENÍ 
ENERGETIKY A 
VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ 

J v historických částech 
města instalovat kabelové 
šachty a kolektory 
/možnost - nutnost uložení 
kabelu za cenu výkopu, nutná 
pravidelná údržba/ – nutnost 
dodržet normu ČSN 73 6005 o 
prostorovém uspořádání sítí 
technického vybavení 

06*2020 ORI + OSÚMM 

průběžně 

/11.11/  CHYTRÉ 
SYSTÉMY ŘÍZENÍ 
ENERGETIKY A 
VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ 

J FVE na VO + signalizační 
systémy + hybridní model 
/zvážit možnost využití FVE 
k napájejí VO a signalizačních 
systémů v kombinaci s elektřinou 
(hybridní model) 

06*2020 ORI + OSÚMM 

průběžně 

/12.1/  
BEZPEČNOST – 
SYSTÉMY 
KONTROLY A 

J zdokonalování a 
centralizace systémů 
bezpečnostní prevence 

06*2020 MP + OIT 

průběžně 
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SBĚRU DAT / při realizaci bezp. systémů volit 
nejmodernější, kompatibilní a 
centralizovaná řešení; vyhodnotit 
praxi s kartou zaměstnance MP a 
případně zvážit rozšíření do 
budov MMPV následně do dalších 
organizací, prověřit možné další 
funkcionality karty 

/12.3/  
BEZPEČNOST – 
SYSTÉMY 
KONTROLY A 
SBĚRU DAT 

J inteligentní kamerové 
systémy s možnostmi 
rozpoznávání osob a on-
line přenos dat z kamer 
strážníků MP 
/ sledovat technologický vývoj, 
příklady dobré praxe a vývoj 
nákladovosti např. v kontextu 
další výstavby datové 
infrastruktury, koncepčně začít 
řešit možný rozvoj kamerového 
systému 

06*2020 
MP + OIT / analýza 

pocitu bezpečí 
 

průběžně 

/14.1/  
SPOLUPRÁCE – E-
GOVERNMENT, 
PODPORA, 
FINANCOVÁNÍ A 
REGULACE 

J Smart Prostějov - téma 
/ zajistit návrh vhodné formy 
vizuální (marketingové) 
prezentace možných přínosů 
výstupu dokumentu pro občany 
města 

06*2019 pracovní skupina 

 

/14.2/  
SPOLUPRÁCE – E-
GOVERNMENT, 
PODPORA, 
FINANCOVÁNÍ A 
REGULACE 

J Smart Prostějov - téma 
/ připravit návrh webového 
portálu www.prostejov.eu/smart 

06*2019 
OIT + pracovní 

skupina 

 

/14.6/  
SPOLUPRÁCE – E-
GOVERNMENT, 
PODPORA, 
FINANCOVÁNÍ A 
REGULACE 

J E-Government 
/ prověřovat vazby navrhovaných 
řešení a aktivit tohoto dokumentu 
se službami e-governmentu, 
implementovat veškerá možná 
řešení do strategie rozvoje e-
governmentu na MMPV 

06*2020 
OIT / rozvoj e-

governmentu na 
MMPV 

průběžně 

/14.7/  
SPOLUPRÁCE – E-
GOVERNMENT, 
PODPORA, 
FINANCOVÁNÍ A 
REGULACE 

J poskytování otevřených dat 
veřejnosti – open data 
/ prověřit možnosti poskytování 
vhodných vybraných dat 

06*2019 OIT 

k.t. 

/14.8/  
SPOLUPRÁCE – E-
GOVERNMENT, 
PODPORA, 
FINANCOVÁNÍ A 
REGULACE 

J širší využití a technické 
zdokonalení systému 
ohlašování závad a 
požadavků občanů 
/ prověřit možnosti dalšího 
rozvoje a širšího využití aplikace 
hlášení požadavků a událostí nad 
mapou 

06*2019 OIT 

k.t. 
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/ LEGENDA 

nutno řešit na aktuálním jednání pracovní skupiny 
 

k řešení na následujících dvou jednáních PS 

 


