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Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“.

Projekt Smart City Plzeň byl organizaci ÚKEP zadán v květnu 2016 a v současné době
funguje dle schématu.
Od minulé informativní zprávy zpracované dne 30. 11. 2016 se uskutečnila zasedání
pracovních skupin:
Pracovní skupina Mobilita - zaměřuje se v současné době především na řešení problematiky
projektů spojených s modernizací MHD (odhlučnění tratí, bezpečnost ve vozidlech, …).
Pracovní skupina Životní prostředí - zaměřila se na projektové záměry v oblasti organizace
odpadového hospodářství a hospodaření s vodou a na spolupráci při sjednocení poskytování
informací týkajících se životního prostředí ve městě Plzeň.
Pracovní skupina Podpora podnikání - zaměřila se především na projekty v oblasti podpory
vědy a výzkumu a spolupráce se ZČU.
Pracovní skupina Veřejnost - v současné době se zaměřuje na připomínkování stávajících
projektových fichí např. bikesharing, elektromobily, hospodaření s vodou (projekt Zelené
střechy).
Pracovní skupina IT - v současné době zpracovává informační systém komunikace mezi
jednotlivými pracovními skupinami a aktivně se zapojila do práce všech pracovní skupin
projektu Smart City Plzeň.
Pracovní skupina Bezpečnost - spolupracuje s pracovní skupinou doprava na zajištění
bezpečnosti v MHD a pracuje na projektech souvisejících se zvýšením bezpečnosti v dopravě
ve městě.
Město Plzeň navázalo spolupráci s ostatními statutárními městy v rámci otevřené platformy
„Lepší města“ organizované Svazem měst a obcí ČR.
Ve druhé polovině února 2017 se připravuje organizace semináře, který by měl být zaměřen
na soulad projektu Smart City Plzeň se stávajícími strategickými dokumenty města Plzně a
s nově připravovaným Strategickým plánem města Plzně. Tento seminář bude veřejný a bude
možné se jej zúčastnit.
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