DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro jednání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konaného dne 14.6.2021
Závěrečná zpráva o zpracování a projednání výstupů projektu Hradiště chytře a
návrh dalšího postupu při implementaci konceptu Smart City

Důvod předložení:
Zpráva o zpracování a projednání strategických dokumentů pořízených v rámci projektu „Hradiště
chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské
Hradiště“, CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010071, který byl spolufinancován prostředky Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a návrh dalšího postupu při jejich
implementaci.
Základní fakta:
Předmětem předkládaného bodu je shrnutí postupu při realizaci projektu „Hradiště chytře a návrh
dalšího postupu při implementaci konceptu Smart City v Uherském Hradišti.
Centrálním tématem projektu je koncept Smart City, jako způsob strategického řízení města, který
využívá moderní technologie promyšleně a koncepčně tak, aby přispívaly ke zvyšování kvality života
obyvatel, atraktivity a ekonomické prosperity města.
Výchozím předpokladem smart přístupu k řízení města je strategie, tzn. dlouhodobý plán činnosti
zaměřený na dosažení určitého cíle. Strategický dokument definuje co chceme, proč to chceme,
stanovuje směr, cíle a opatření.
Výše uvedené pak představuje výchozí cíl projektu „Hradiště chytře“, tzn. poskytnout zastupitelům,
zaměstnancům města a veřejnosti strategické dokumenty jako podklad pro uplatnění „smart“ přístupu
k rozvoji města.
Vlastním předmětem projektu tak bylo zpracování Strategie Smart City Uherské Hradiště a dalších osmi
navazujících strategických dokumentů z oblasti informatiky, veřejného osvětlení, adaptačních opatření
na změnu klimatu, dopravy, kultury a kreativních odvětví, cestovního ruchu a sportu. Pro komunikaci
s cílovými skupinami projektu byl vytvořen nový interaktivní webový portál www.hradistechytre.cz.
Žádost o dotaci zpracoval a podal ÚMA a v červnu 2018, projekt byl k financování schválen v prosinci
t.r. Samotná realizace projektu byla zahájena přípravou veřejné zakázky na zhotovitele strategických
dokumentů v březnu 2019, práce na prvních dokumentech se postupně rozbíhaly od listopadu téhož
roku. Tvorbu jednotlivých dokumentů řídily pracovní skupiny v čele se starostou anebo příslušným
místostarostou. Projekt bude formálně ukončen k 30.6.2021.
Harmonogram tvorby strategií a koncepcí narušily dva nouzové stavy vyhlášené vládou ČR v reakci na
dvě vlny kovidové epidemie. Zatímco nouzový stav na jaře roku 2020 zasáhl do tvorby a projednávání
analytických částí dokumentů, následující nouzový stav od října 2020 do jara 2021 zkomplikoval
projednávání návrhových částí v pracovních skupinách, komisích rady a v neposlední řadě s veřejností.
Na situaci bylo reagováno využíváním náhradních způsobů jednání, tzn. korespondenčních projednání,
videokonferencemi či streamováním veřejných prezentací na YouTube kanál.
Postupně i přes komplikace byly všechny dokumenty projednány v příslušných komisích rady, v radě
města a v květnu 2021 byly prostřednictvím dvou on-line prezentací představeny všem cílovým
skupinám projektu, tzn. především zastupitelům města, dále členům vybraných komisí rady města,
zaměstnancům města a veřejnosti. Zájem o obě veřejná projednání byl vysoký, soudě dle počtu
zhlédnutí jejich záznamu na kanálu YouTube.
První kulatý stůl ze 6.5.2021 představil Koncepci rozvoje a řízení kultury, Koncepci rozvoje a řízení
sportu, Strategii rozvoje kulturních a kreativních průmyslů a Koncepci rozvoje cestovního ruchu
K 31.5.2021 tento kulatý stůl zhlédlo na youtube 400 diváků.
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Druhý kulatý stůl z 13.5.2021 pak prezentoval Strategii Smart City, Informační strategii, Návrh
optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ, Místní adaptační strategii na změnu klimatu a Koncepci
rozvoje veřejného osvětlení. K 31.5.2021 toto veřejné projednání na youtube zhlédlo 520 diváků.
Rada města všech 9 dokumentů postupně projednala na schůzích od 11.1.2021 do 29.3.2021.
Rada
města

Zastupitelé
a veřejnost

Název

Komise RM

Strategie Smart City

 Komise rozvoje města a
strategického plánování
 Komise dopravní
 Komise pro informační a
komunikační technologie
 Komise životního prostředí

29.3.2021

13.5.2021

Informační strategie

 Komise pro informační a
komunikační technologie

25.1.2021

13.5.2021

Koncepce rozvoje veřejného
osvětlení

 Komise rozvoje města a
strategického plánování
 Komise architektury a regenerace
MPZ
 Komise dopravní

15.3.2021

13.5.2021

Adaptační strategie na změnu
klimatu

 Komise rozvoj města a
strategického plánování
 Komise životního prostředí
 Komise architektury a regenerace
MPZ

22.2.2021

13.5.2021

Optimalizace parkování na
sídlišti Východ

 Komise rozvoje města a
strategického plánování

11.1.2021

13.5.2021

Strategie rozvoje kulturních a
kreativních průmyslů

 Komise rozvoje města a
strategického plánování
 Komise kulturní, cestovního ruchu
a prezentace města

25.1.2021

6.5.2021

Koncepce rozvoje a řízení
kultury

 Komise kulturní, cestovního ruchu
a prezentace města

22.2.2021

6.5.2021

Koncepce rozvoje cestovního
ruchu
Koncepce rozvoje a řízení
sportu

 Komise kulturní, cestovního ruchu
a prezentace města

22.2.2021

6.5.2021

 Komise sportovní

22.2.2021

6.5.2021

Návrh dalšího postupu
Město má nyní k dispozici sadu 9 nových strategií a koncepcí pro různé oblasti. Orientační kvantifikace
nákladů na realizaci všech jejich dílčích strategických cílů je vysoká, zdroje jsou omezené. Principem
chytrého (smart) přístupu k řízení a rozvoji města je přitom účelná koordinace všech oblastí života
města, mimo jiné i s cílem minimalizovat použité zdroje, zejména finanční, na jejich rozvoj. Proto dalším
logickým krokem by měla být harmonizace všech návrhových částí nově zpracovaných strategií a
stanovení hlavních a finančně reálných investičních priorit města napříč všemi dokumenty v horizontu
do roku 2030 ve formě „zastřešujícího“ dokumentu.
Harmonizace návrhových částí strategických dokumentů by se zaměřila pouze na konstruktivní spojení
některých dílčích projektů do větších a vzájemně provázaných celků (např. projekty z Koncepce rozvoje
veřejného osvětlení ve spolupráci s energetickými projekty ve Strategii Smart City nebo propojení Místní
adaptační strategie na změnu klimatu s navrženými projekty z koncepčních dokumentů týkajících
kultury a cestovního ruchu nebo Smart strategie).
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Dopravní problematika je dotčena také v několika dokumentech a to v rozdílné hloubce detailu a
odbornosti (viz např. Strategie Smart City a podrobná analýza a optimalizace dopravy v klidu na sídlišti
Východ). Harmonizace výstupů z dokumentů týkající se dopravy by určitě byla velmi vhodná. V tomto
případě by bylo také nezbytné aktualizovat běžící nebo připravované dopravní projekty (např.
bikesharing od společnosti Nextbike, revitalizace nábřeží, dopravní řešení situace v centru města …).
Posláním tohoto „harmonizačního dokumentu“ by bylo srozumitelně představit veřejnosti, podnikatelům
a zainteresovaným institucím, kam se bude ubírat rozvoj města v kontextu nových přístupů (Smart
koncept, udržitelný rozvoj, digitalizace …). Srozumitelnost, konkrétnost a realizovatelnost by měly být
hlavními parametry. Město tím vyšle jasný signál o tom, že o svém rozvoji intenzivně přemýšlí a
aktualizuje směry rozvoje v souladu s posledními trendy, ale nepodléhá módním excesům.
Celý tento zastřešující dokument by měl být následně projednán a schválen jako aktualizace
strategického plánu „Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030. Revize pohledu po 4
letech je správný časový horizont pro korekci strategie.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Závěr – doporučení zpracovatele:
Rada města svým usnesením č.969*66/RM/2021 ze dne 31.5.2021 doporučila zastupitelstvu města:


schválit dokumenty zpracované v rámci projektu Hradiště chytře – využití konceptu Smart City pro
zadržitelný rozvoj města Uherské Hradiště“ Uherské Hradiště“



uložit radě města zajistit harmonizaci návrhových částí strategických dokumentů pořízených
v rámci projektu Hradiště chytře

Zpracoval:
RNDr. Jaroslav Bičan, 1.6.2021
Útvar městského architekta, Oddělení rozvoje města

Přílohy:
Zkrácené verze a prezentace strategických dokumentů:










Strategie Smart City
Informační strategie
Koncepce rozvoje veřejného osvětlení
Místní adaptační strategie na změnu klimatu
Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů
Koncepce rozvoje a řízení kultury
Koncepce rozvoje cestovního ruchu
Koncepce rozvoje a řízení sportu
Analýza a návrh optimalizace dopravy na sídlišti Východ

Plné verze dostupné na www.hradistechytre.cz
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