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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh: 1     

  

 

/ zápis  

/ 3. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 11. 4. 2019 / 16:00 – 18:00 / 

zasedací místnost č. 5 pod věží 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Mgr. Martin Mokroš, Lukáš Andrýsek, Ing. 
Tomáš Blumenstein, Petr Kapounek, Ing. Jan Navrátil, PaedDr. Jaroslav Šlambor, 
Ing. Martin Všetička, Ing. Václav Lužný – tajemník komise        

omluveni  Jitka Rutarová, DiS.,  Svatopluk Ordelt, Ing. Jan Holeš 

neomluveni Ing. Ivo Kurfürst, Jan Tabery 

hosté  Ing. Blanka Vysloužilová, MBA, Richard Sedlák 
 
program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. představení schváleného Jednacího řádu komisí Rady města Prostějova (v příloze 

pozvánky)  
1.2. slovo tajemnice MMPv (bod doplněn před začátkem jednání) 
2. IT  
2.1. aktuální informace z Odboru informačních technologií 
3. SMART CITY  
3.1. Mapové služby – mapový portál města, digitální mapa veřejné správy Ol kraje, veřejné 

mapové služby 

3.2. Otevřená data 

3.3. Bikesharing – stručné informace o pilotním provozu 

3.4. Snímání environmentálních veličin 

3.5. On-line služby města 

3.6. Propagace smart řešení  
4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ (Ing. Tomáš Lázna) 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 

1.  KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 

o Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 3. jednání Komise pro IT a 
Smart city.  

Program jednání komise 8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  

Přítomnost hosta – Richard Sedlák (OIT, MMPv) 8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 1.1 Ing. Lázna představil nový jednací řád komisí schválený Radou města Prostějova, 
zdůraznil vybrané pasáže včetně zapracované možnosti el. hlasování (per rollam), viz 
podnět z minulého jednání Komise. 
V rámci diskuze byl řešen rozsah zveřejňování zápisů Komise s ohledem na neveřejné 
skutečnosti, zejména připravovaných zakázek OIT – bude provedena revize zápisů i zpětně 
po případném začernění budou zápisy zveřejněny. 

Nový jednací řád byl vzat na vědomí  8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 



 2 

o 1.2 Ing. Blanka Vysloužilová, MBA, tajemnice MMPv představila Komisi aktuální informace 
z konference ISSS – nová legislativa, dotační možnosti výzvy č. 92, možnost využití na 
pořízení velkoformátového skeneru a přípravy nového intranetu MMPv 

 Informace byly vzaty na vědomí  8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

2.  IT 

o 2.1. Richard Sedlák informoval o aktuálním dění na OIT, hodnocení zakázky na SW pro 
tvorbu materiálu (document management), nástup nového zaměstnance (od 1. 6.) – 
personální posílení odboru, obměna dvou hlavních UPS v centrální serverovně, zakázka na 
dodávku tonerů  

3.  SMART CITY   

o 3.3. Bikesharing – Ing. Lužný informoval o stavu VŘ na dlouhodobého provozovatele služby, 
informace o provozu za měsíc březen – 7890 výpůjček (2,55 výpůjčky na kolo a den), 
nejfrekventovanější stanice - nám. T. G. Masaryka, Hl. nádraží, E. Valenty a Plumlovská (před 
Penny), počet registrací – 1700 aktivních, 1500 neaktivních; v diskuzi řešeny možné 
podněty ke zlepšení – zejména možnost rezervace kol (již připomínkováno)    

o 3.1. Ing. Lužný prezentoval mapové služby města – mapový portál, vč. městského GIS, portál 
úz. plánování Olomouckého kraje a zajímavé veřejné mapové služby – indikační skici, 
archivní mapy ČUZK, archivní letecké mapy ČUZK, mapa nehodovosti, projekt WINDY 

V rámci prezentace kritizovaná nedostatečná rychlost (v některých případech nemožnost) 
připojení městských mapových služeb přes městskou Wi-fi – jedná se o dlouhodobý 
problém k řešení OIT. 

Petr Kapounek upozornil na vyhlášku o technické mapě (dotaz na její dodržovaní – k řešení 
OIT) a na směrnici o nakládání s daty GIS (dotaz na prodeje dat odpověděl Richard Sedlák) – 
návrh na zpřístupnění dat polohopisu a výškopisu digitální technické mapy města zdarma. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/03) 

„Komise pro IT a Smart City doporučuje zajistit veřejnosti zdarma zpřístupnění dat 
polohopisu a výškopisu digitální technické mapy města.“ 

8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 3.2. Ing. Lázna prezentoval praktické příklady forem prezentace a nabídky otevřených dat, 
přehled řešení, např.: 

- https://data.gov.cz/ 

- http://opendata.praha.eu/ 

- https://data.brno.cz/ 

V rámci diskuze zmínil Ing. Blumenstein jako příklad dobré praxe prezentaci a nabídku firmy 
Obce v datech (https://www.obcevdatech.cz/), která proběhla na zasedání RMP 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (02/03) 

„Komise pro IT a Smart City doporučuje vypracovat přehled veškerých pořizovaných 
dat na MMPv a vyhodnotit možnosti jejich zveřejnění a poskytování veřejnosti.“ 

8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 3.4. Ing. Lázna informoval o připravované prezentaci firmy Dustee Technologies (Komise 
pro ŽP) – snímání lokálních dat o stavu ŽP. Dle diskuze se jedná a o přínosné informace, 
nicméně je vhodné problematiku řešit komplexněji (viz usnesení) 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (03/03) 

„Komise pro IT a Smart City doporučuje vypracovat přehled všech měřitelných údajů, 
pro budoucí možné využití v rámci činností odborů města (data o ŽP, doprava, 
bezpečnost apod.)“ 

8 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

 

 

 

https://www.prostejov.eu/cs/podnikatel/mapovy-portal.html
http://mapy.prostejov.eu/
http://uap.olkraj.cz/
http://uap.olkraj.cz/
https://www.mza.cz/indikacniskici/
https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html?lastextent=-577292.73285567,-1142292.7328558,-537988.74104401,-1122292.7328558
http://maps.jdvm.cz/cdv2/Apps/NehodyVMape/Search.aspx
https://www.windy.com/?49.433,17.117,5
https://data.gov.cz/
http://opendata.praha.eu/
https://data.brno.cz/
https://www.obcevdatech.cz/
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o 3.5. Ing. Lázna prezentoval praktické příklady on-line služeb měst. 

Vítězové z ISSS: 

- https://www.brnoid.cz/cs/ 

- http://zdravaova.cz/ 

- https://web.cheb.cz/mss/ 

Ukázky Portálu občana: 

- https://portal.chotebor.cz/portal/rzs.html 

- https://portalobcana.zlin.eu/homepage.aspx 

- https://www.uradbezcekani.cz/ 

- https://obcan.mupe.cz/obcan/ 

V rámci diskuze řešena možnost platby správních poplatků on-line – informace o aktuálním 

stavu - k řešení odpovědi OIT 

o 3.6. Bod pro nedostatek času vynechán, bude zařazen na program příštího jednání. 

 
4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

Příští jednání bude zahájeno exkurzí v serverovně, podrobnosti budou sděleny v pozvánce 

 

Termín příštího jednání komise bude 23. května 2019. 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný , tajemník Komise v. r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise  v. r. 
 
 
v Prostějově 15. dubna 2019 
 
 přílohy  
- pozvánka (elektronicky – jednací řád komisí) 
- prezentace (elektronicky) 
 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 
- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Richard Sedlák – Odbor informačních technologií 
- Ing. Jan Števko – vedoucí Odboru informačních technologií  
 
 

  

https://www.brnoid.cz/cs/
http://zdravaova.cz/
https://web.cheb.cz/mss/
https://portal.chotebor.cz/portal/rzs.html
https://portalobcana.zlin.eu/homepage.aspx
https://www.uradbezcekani.cz/
https://obcan.mupe.cz/obcan/
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příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 4. 4. 2019) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 3. jednání Komise, které 
proběhne ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 16:00 v zasedací místnosti číslo 5 pod věží radnice.  
Na programu jednání budou následující body 
 

2. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o představení schváleného Jednacího řádu komisí Rady města Prostějova (v příloze 

pozvánky) 
 

3. IT  
o aktuální informace z Odboru informačních technologií 

 
4. SMART CITY  

o Mapové služby – mapový portál města, digitální mapa veřejné správy Ol kraje, 
veřejné mapové služby 

o Otevřená data 
o Bikesharing – stručné informace o pilotním provozu 
o Snímání environmentálních veličin 
o On-line služby města 
o Propagace smart řešení 

 
5. ZÁVĚR JEDNÁNÍ (Ing. Tomáš Lázna) 

o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 

 
- předpokládaná doba jednání 1,5 hod 

 
V případě Vaší neúčasti Vás upozorňuji na nutnost omluvit se panu předsedovi předem, 
v případě náhlého důvodu pak dodatečně. Pokud budete mít zpoždění větší než 15 minut, bude 
již uzamčen hlavní vstup do radnice, v tomto případě volejte 777 313 547. 
 
Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci 
 
Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise   
 
a tajemník Komise 
 
Ing. Václav Lužný 
vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů 
Odbor rozvoje a investic 
Magistrát města Prostějova 
Školní 4, 796 01 Prostějov 
tel.: 582 329 701 
www.prostejov.eu/smart 
 
 

http://www.prostejov.eu/smart

