
Zápis č. 31 z jednání Komise pro otevřenou radnici 
Rady města Přerova ze dne 11. 9. 2017 

 
Přítomni:       Omluveni:   

Martin Švadlenka – předseda    Jan Jüttner (služební cesta) 
Jiří Běhal       Milan Passinger (služební cesta)  
Martin Palkovský     

Jitka Polášková        
Zdeněk Smítko  

 
Předseda konstatuje, že 31. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná.  
Zapisovatelem Martin Švadlenka, ověřovatelem Zdeněk Smítko.  

 
Program:  

1. Výsledek výběrového řízení na web města 
2. Realitní web města 
3. Portál občana - zábor 

4. Telematika 
5. Termín příští schůze 

 
Program schválen všemi přítomnými členy.  
 

Zápis:  
 

1. Členové komise byli prostřednictvím předsedy seznámeni s výsledky veřejné zakázky 
na web města – vítězem stávající dodavatel as4u.cz. Komise bude sledovat spuštění 
nového webu. 

 
2. Členové komise prodiskutovali usnesení z roku 2015 ohledně vzniku realitního webu 

města www.prerov.eu/filemanager/files/file.php?file=33220 
Komise se zaměří na soulad usnesení a realizace na novém webu města. 
 

3. Navzdory konstatování komise na minulé schůzi o funkčnosti životní situace „zábor“ v 
Portálu občana, byl předseda komise upozorněn radním ing. arch. Horkým, že zábor v 

Portálu občana nemá všechny formuláře nutné pro zábor a dále na skutečnost, že tyto 
formuláře nejsou předvyplněny údaji, které systém může získat automaticky (např. 
jméno, adresa, kontaktní údaje apod). Přičemž například životní situace „Přihlášení k 

poplatku za psa“ je realizována přes webové rozhraní, kde údaje o žadateli předvyplněny 
jsou. Dále diskutovány možnosti vyznačení místa na mapě pro zábor ve webovém 

rozhraní (PO). 
 
4. Město plánuje zkušební provoz inteligentního sledování volných parkovacích míst a 

navigace k nim ve vybraných lokalitách v centru města. 
Komise se unesla na doporučení, aby veškerá data z tohoto systému byla dostupná online 

v reálném čase dle metodiky otevřených dat.   
Hlasování 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

http://www.prerov.eu/filemanager/files/file.php?file=33220


V této souvislosti byli členové komise prostřednictvím předsedy seznámeni s možností 
sledování vozidel Technických služeb http://tsmpr.cz/poloha-nasich-vozidel/, 

diskutována byla i možnost zobrazení trasy za poslední hodinu či dvě, zejména pro 
možnost sledování zimní údržby. Dále se Komise seznámila s plánem zimní údržby 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/ostatni-informace-z-magistratu/mestsky-
operacni-plan-zimni-udrzby-komunikaci-pro-obdobi-2016-2017.html. 

 
5. Příští jednání komise se uskuteční dne: 9. 10. 2017 v 17:30. 
Hostem bude radní ing. arch. Horký. 

 
 

 
V Přerově dne 11. 9. 2017  
 

 
............................................  

Zapsal: Martin Švadlenka  
předseda komise 
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