
Zápis č. 32 z jednání Komise pro otevřenou radnici  

Rady města Přerova ze dne 9. 10. 2017 

 

Přítomni: Omluveni: 

Martin Švadlenka - předseda  

Jiří Běhal  

Milan Passinger  

Zdeněk Smítko 

Jitka Polášková 

Martin Palkovský 

Jan Jüttner 

 

Hosté: Ing. arch. Jan Horký 

 

Organizační pracovník: 

Kamil Václavík   

 

Předseda konstatuje, že 32. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná. 

Zapisovatelem Kamil Václavík, ověřovatelem Milan Passinger. 

 

Program: 

 

1. Informace o brněnském participativním rozpočtu 

2. Diskuze s hostem ing. arch. Horkým o PO 

3. Telematika 

4. Web města 

5. Termín příští schůze 

 

Program schválen všemi přítomnými členy. 

 

Zápis: 

 
1. Předseda komise informoval přítomné o výhře brněnského participativního 

rozpočtu v letošním ročníku Otevřeno-Zavřeno 

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-

zpravy/a/mesto-brno-ziskalo-cenu-otevreno/ 

2. Proběhla diskuze s hostem k formulářům na Portále občana, např. u životní 

situace„ Zábor veřejného prostranství“. Komise připraví podnět pro radu města v 

duchu vytvoření, zkvalitnění, doplnění a zjednodušení online formulářů (např. 

předvyplňování údaji).  

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-brno-ziskalo-cenu-otevreno/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-brno-ziskalo-cenu-otevreno/


3. Komise pro otevřenou radnici požaduje, aby data, která bude generovat systém 

telematiky (navigace na parkovací místa), byla licencována, zveřejňována a 

dostupná online ve strojově čitelném formátu (plně dle metodiky opendata). 

Komise dále doporučuje, aby součástí dodávky byla mobilní aplikace pro 

zobrazování volných parkovacích míst. Součástí aplikace by měla být i možnost 

zaplatit parkovné. 

Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 0. 

4. S hostem probrán harmonogram nasazení vysoutěženého webu města, komise 

bude sledovat jeho plnění. Na příští schůzi počátkem listopadu se komise chce 

prostřednictvím příslušného pracovníka magistrátu seznámit s testovací verzí 

webu města, která by dle harmonogramu již měla být k dispozici. Bude-li před 

touto schůzkou již možno nahlédnout elektronicky, bude předsedou rozeslán 

odkaz členům komise.   

5. Komise doporučuje radě města zkvalitnit zobrazování trackingu vozidel údržby 

TSMPr např. tak, aby v mapě vznikala stopa trasy za poslední hodinu, úvodní 

zobrazení mapy defaultně nastavit na přiblížený Přerov. Odkaz na tracking 

zařadit i na web města v sekci map.  

Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 0. 

6. Příští jednání komise se uskuteční dne: 6. 11. 2017 v 17:30.  

 

V Přerově dne 9. 10. 2017 

 

 

 …………………………………….. ………………………………………… 

 Zapsal:  Kamil Václavík Martin Švadlenka 

  předseda komise 

 


