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Počet listů: 2 příloh: 7  listů příloh: 1     
  
 

/ zápis  

/ 11. jednání Komise pro IT a Smart city Rady města Prostějova / 22. 5 2020 / 16:00 – 18:15 / 
obřadní síň radnice 

přítomni  Ing. Tomáš Lázna – předseda komise, Pavla Dočkalová, Ing. Radomír Nárožný, 
Mgr. Martin Mokroš, Lukáš Andrýsek, Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Ivo 
Kurfürst, Petr Kapounek, Ing. Jan Navrátil, PaedDr. Jaroslav Šlambor, Jan 
Tabery, Ing. Václav Lužný – tajemník komise        

omluveni  Ing. Martin Všetička, Svatopluk Ordelt 

neomluveni   

hosté  Ing. Blanka Vysloužilová, MBA; Ing. Jan Števko; Patrik Trmač 
 

program  

1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
1.1. Představení nových členů Komise – předání jmenovacích dekretů 
2. SMART CITY 
2.1. Chytré kamery na prostějovských semaforech – možná smart řešení pro dopravu a 

parkování v Prostějově (Patrik Trmač, FCC Prostějov, s.r.o.) 
2.2. Coworkingové centrum (inovační hub) 
2.3. Stručné informace o přípravě akcí 1. Prostějovský hackathon, pasport komunikací a 

dopravního značení a plán rozvoje městské optické sítě (doplněno) 
3. IT 
3.1. Webové služby města – modernizace, rozcestník, platby kartou 
3.2. Veřejná zakázka na tonery 
3.3. Veřejná zakázka na intranet 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
4.1. Diskuze členů Komise  
4.2. Možná volba témat pro příští jednání 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1.  KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE 

o Předseda komise Ing. Tomáš Lázna přivítal přítomné a zahájil 11. jednání Komise pro IT a 
Smart city. Program jednání Komise 11 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO.  
Přítomnost hostů (viz hlavička) 11 PRO / 0 PROTI - ODSOUHLASENO. 

o 1.1. Předseda přivítal nové členy Komise paní Pavlu Dočkalovou a Ing. Radomíra Nárožného, 
proběhlo jejich krátké představení. 

2.  SMART CITY 

o 2.1. Patrik Trmač (FCC Prostějov, s.r.o.) informoval o kamerovém systému na 
prostějovských semaforech (více na https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-
doprava-krizovatky-semafory-chytre-kamery-dcf-hodiny-kruhovy-
objezd.A200411_543187_olomouc-zpravy_stk ). Plnohodnotná náhrada za indukčnostní 
smyčky (byly poruchové) – detektory, částečné dynamické řízení dopravy, komplexní 
informace o výhodách a nevýhodách, data – informace o hustotě provozu, komplikované 

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-doprava-krizovatky-semafory-chytre-kamery-dcf-hodiny-kruhovy-objezd.A200411_543187_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-doprava-krizovatky-semafory-chytre-kamery-dcf-hodiny-kruhovy-objezd.A200411_543187_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-doprava-krizovatky-semafory-chytre-kamery-dcf-hodiny-kruhovy-objezd.A200411_543187_olomouc-zpravy_stk
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využití pro spolupráci s PČR, zařízení v majetku města – lze dále rozvíjet (záznamová 
zařízení). Existují tři programy – změny v proudech dopravy. V budoucnu nahrazení koord. 
kabelu (40 let starý) dálkovými DCF hodinami. Na rozdíl od indukčnostních smyček reaguje 
na cyklistu.  

P. Kapounek – možnost využití pro open data, je možné vyhodnocovat směry a dopravní 
toky? – je to otázka potřebného SW. Možnost rozšíření o prioritu pro vozidla záchranné 
služby apod. 

Ing. Navrátil – možnost osazení časového signálu (odpočtu) – Ing. Lázna – zvyšuje se 
propustnost křižovatky (viz odkaz na článek v prezentaci); rozšíření o kamerový systém MP 
– zatím nebylo diskutováno, pravděpodobně to není problém. 

Možnosti režimu „celočervené“ v době vypnutí semaforu, instalace akustických zařízení a 
hmatových systémů (pro nevidomé). 

Systémy parkování – informace o možných smart řešeních – indukčnostní smyčky, kamery, 
„puky“, informační cedule s počtem volných míst, propojení na web.  

PaedDr. Šlambor – možnost využít dotaci z připravovaného ITI – nutno zařadit do strategie, 
Ing. Lužný – byla předána projektová fiche. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (01/11) 

Komise pro IT a Smart City bere na vědomí informaci o přípravě strategie ITI a 
doporučuje vedení města prosadit zařazení komplexního systému inteligentního řízení 
dopravy do strategie ITI. 

11 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽELI – ODSOUHLASENO 

o 2.2. Ing. Lužný předal souhrnnou informaci o aktuálním vývoji situace kolem inovačního 
hubu, Ing. Blumenstein upřesnil parametry zařízení a požadavky města na doplnění a 
doložení nezbytných informací ze strany krajského inovačního centra.  

o 2.3. Pan předseda informoval o odložení termínu konání 1. prostějovského hackathonu a 
plánovaném spolupořadatelství se Sportcentem – DDM. 

Ing. Števko informoval o posunu realizace pasportu komunikací a dopravního značení – 
v tomto roce nebude realizováno. 

Ing. Lužný informoval o přípravě dokumentu k rozvoji městské optické sítě a o cenové 
nabídce na připoložení chráničky ke stavbě sev. obchvatu. Ing. Blumenstein doporučil 
nerealizovat, protože položení chráničky v této lokalitě není nezbytně nutné, ale je velmi 
nákladné. Připomínka nutnosti dořešení položení chráničky v rámci rek. ul. Vrahovické již 
v rámci doplnění do projektové dokumentace. – DOPLNĚNO po jednání – již probíhá veřejná 
zakázka na zhotovitele, nelze zasahovat do projektové dokumentace. 

DOPORUČENÍ PRO RADU MĚSTA (02/11) 

Komise pro IT a Smart City doporučuje Radě města nerealizovat pokládku chrániček 
v rámci stavby severního obchvatu. 

11 PRO / 0 PROTI / 0 SE ZDRŽELI – ODSOUHLASENO 
 

3. IT 

o 3.1. Ing. Števko informoval o jednání s dodavatelem webových stránek města, viz 
prezentace (příloha zápisu), nabídková cena za analýzu 14 tis., následně necenění změny 
webu.  
Paní tajemnice – zlatý erb Ol. kraje pro Prostějov za webové stránky města; informace o 
opatřeních a dalších krocích pro rozvoj el. služeb v rámci magistrátu v době nouzového 
stavu; pracovní tým bude řešit návrhy nového rozcestníku 
Ing. Blumenstein – OIT  předá doporučení pro editory na zapracování tagů pro zvýšení 
„vyhledatelnosti“ položek na webu.  
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o 3.2. Ing. Števko informoval o veřejné zakázce na tonery (podklady v příloze) – bez 
připomínek. 

o 3.3. Ing. Števko informoval o veřejné zakázce na intranet (viz příloha) – nahrazení 
stávajících třech služeb. 
Paní tajemnice informovala o nevyhovujícím stavu služeb intranetu. 
Pro funkci kalendáře bylo doporučeno implementovat synchronizaci s dalšími službami 
(např. s Google kalendářem) 
Možnost zaslání připomínek do čtvrtku 28. 5. 2020 

 
4.  ZÁVĚR JEDNÁNÍ  

Ing. Števko – informace o výzvě č. 109 ESF – P. Kapounek dotaz na možnost zařazeni 
systému pro participační rozpočet. 

Ing. Lázna: 
- Instalace zařízení na vábení rorýsů na Školní ulici. 
- Problémy města Jeseník při zavádění 5G (vítězství v soutěži MPO) – odpor veřejnosti, 

více např. zde (https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/jesenik-testovani-5g-
referendum-obavy-obyvatel-hoax.A200521_120124_mob_tech_LHR) 

- Rezervační systém pro zařízení města (např. podium na zámku) – Ing. Števko: bude 
součástí žádosti ve výzvě č. 109 (viz výše). Diskuze ohledně možného využití systému 
typu Brno iD a NIA – výhody, nevýhody. 

Ing. Števko: 
- Nasazení terminálové serveru – aktuálně funguje bez licence – nutnost dokoupení. 
- Vyčerpaná kapacita síťových polí, bude hledáno levné a rychlé řešení. 
 

Termín příštího jednání komise – 25. června 2020 
 
 
zapsal  Ing. Václav Lužný, tajemník Komise v. r. 
 
  
schválil Ing. Tomáš Lázna, předseda Komise v. r. 
 
 
v Prostějově 25. května 2020 
 
  
přílohy  
- pozvánka 
- prezentace (elektronicky) 
- prezentace analýza webových stránek města (elektronicky) 
- výzva - Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková a kopírovací zařízení Magistrátu 

města Prostějova (elektronicky – bez uveřejnění) 
- materiál do porady primátora - Informace o záměru zadat zakázku malého rozsahu dle 

směrnice č.2/2016 – „Tonery a spotřební materiál pro tisková a kopírovací zařízení Magistrátu 
města Prostějova“ (elektronicky – bez uveřejnění) 

- technická specifikace tiskáren a kopírek – tonery a spotřební materiál na rok 2020 – 2021 
(elektronicky *.xlsx – bez uveřejnění) 

- technická specifikace - Inovace intranetového portálu statutárního města Prostějova pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu (elektronicky – bez uveřejnění) 

 
rozdělovník  
- členové komise  
- sekretariát primátora 
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/jesenik-testovani-5g-referendum-obavy-obyvatel-hoax.A200521_120124_mob_tech_LHR
https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/jesenik-testovani-5g-referendum-obavy-obyvatel-hoax.A200521_120124_mob_tech_LHR
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- Ing. Blanka Vysloužilová MBA – tajemnice magistrátu 
- Ing. Jan Števko – Odbor informačních technologií 
- Patrik Trmač – FCC Prostějov, s.r.o. 
 
Příloha – pozvánka (odesláno e-mailem dne 14. 5. 2020) 
 
Vážení členové Komise pro IT a Smart city, 
 
dovoluji si Vás jménem pana předsedy Ing. Tomáše Lázny pozvat na 11. jednání Komise, 
které proběhne ve čtvrtek 21. 5. 2020 v 16:00 v Obřadní síni radnice.  Upozorňuji na 
změnu jednací místnosti z důvodu zajištění větších rozestupů mezi členy Komise. 
 
Na programu jednání budou následující body: 
 
1. KOMISE PRO IT A SMART CITY – ÚVODNÍ INFORMACE  
o Představení nových členů Komise – předání jmenovacích dekretů 
 
2. SMART CITY  
o Chytré kamery na prostějovských semaforech – možná smart řešení pro dopravu a 

parkování v Prostějově (Patrik Trmač, FCC Prostějov, s.r.o.) 
K tématu: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-doprava-krizovatky-
semafory-chytre-kamery-dcf-hodiny-kruhovy-objezd.A200411_543187_olomouc-
zpravy_stk 

o Coworkingové centrum (inovační hub) – informace o vznikající spolupráci s Inovačním 
centrem Olomouckého kraje 

o Stručné informace o přípravě akcí 1. Prostějovský hackathon a  pasport komunikací a 
dopravního značení 

 
3. IT  
o Webové služby města – modernizace, rozcestník, platby kartou 
o Veřejná zakázka na tonery 
o Veřejná zakázka na intranet 
 
4. ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
o diskuze členů Komise  
o možná volba témat pro příští jednání 
 
- předpokládaná doba jednání 2 hod 
 
V případě Vaší neúčasti upozorňuji na nutnost omluvit se panu předsedovi předem. U 
nepřítomnosti z náhlého důvodu se prosím omluvte 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 

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-doprava-krizovatky-semafory-chytre-kamery-dcf-hodiny-kruhovy-objezd.A200411_543187_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-doprava-krizovatky-semafory-chytre-kamery-dcf-hodiny-kruhovy-objezd.A200411_543187_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-doprava-krizovatky-semafory-chytre-kamery-dcf-hodiny-kruhovy-objezd.A200411_543187_olomouc-zpravy_stk
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Školní 4, 796 01 Prostějov 
tel.: 582 329 701 
www.prostejov.eu/smart 

http://www.prostejov.eu/smart
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