
SMLOUVA o SPOLUPRÁCI

PRO ÚČELY ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKÚ

z REZERVY SMART CITIES

Smluvní strany

Městská část Praha 3

se sídlem Havlíčkovo nám. 9/700
IČO: 00063517

Zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou městské části

(dále jen „městská část")

a

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7

IČO: 02795231

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Vladimírem Zadinou, členem představenstva

(dále jen „OICT")

(dále společně také jako „smluvní strany"),

se dohodly, podle ustanovení 5 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jen „OZ") na uzavření smlouvy o spolupráci (dále též „smlouva").

Preambule

Za účelem realizace projektů konceptu Smart Cities v Hlavním městě Praze uzavřeli Hlavní

město Praha (dále jen „HMP") a OICT dne 31. 10. 2016 Příkazní smlouvu o poskytování

a zajišťováníkonceptu Smart Cities (č. PRK/40/01/003333/2016) (dálejen „příkaznísmlouva").
Na základě této příkazní smlouvy vystupuje O|CTjako příkazník, kterýje zmocněn v rámci dané

agendyjednatjménem a na účet Hlavního města Praha. Mezi úkoly OICT die příkazní smlouvy
patří zejména příprava a výběr Smart Cities projektů, realizace těchto projektů, jejich následné

předání do provozu, vyhodnocení výsledků a případné rozšiřování pilotních projektů na

celoměstskou úroveň.

Smart Cities projekty jsou takové projekty, které inovativním způsobem přispívají ke

zlepšování a fungování infrastruktury, technologií a služeb města a jejich cílem je zlepšit kvalitu

života, konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje města. V podmínkách Hlavního města

Prahy hovoříme o daných projektech zapadajících do koncepce Smart Prague. Výše uvedená

koncepce navazuje na existující priority hlavní město Prahy a definuje šest klíčových oblastí

pro jeho inovativní vývoj, a to voblasti Mobility budoucnosti, Chytrých budov a energií,

Bezodpadového města, Atraktivní turistiky, Lidí a městského prostředí a v neposlední řadě

Datové oblasti.
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S ohledem na skutečnost, že hlavní město Praha se v rámci naplňování konceptu Smart Prague
rozhodlo finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí k realizaci

koncepce Smart Prague (dále jen jako „projekty"), byly usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1684

ze dne 18.7.2017 přijata „Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart

Cities na rok 2017 na spolufinancování projektů Smart Cities, realizovaných městskými částmi

hl. m. Prahy". Jednou z podmínek poskytnutí finanční podpory je existence dvoustranné

smlouvy mezi OICT a příslušnou městskou částí.

I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvyje úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při využití

dat generovaných výstupem projektu a při evaluaci přínosů projektu, to vše pro zajištění

řádného čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities.

2. Pro účely této smlouvy se výstupem projektu rozumí fyzický výstup projektu, ve smyslu díla,

které vzniklo na základě teoretické projektové dokumentace.

3. Datovou platformou se rozumí komplexní řešení, které spravuje vybraná data pod jedním

uceleným systémem, umožňující zpracování informací z rozsáhlé senzorické sítě, následnou

správu příchozích a uložených dat, zpřístupněnítěchto dat pro jejich dalšívyužití, jednoduchou
rozšiřitelnost systému a podporu součinnosti s vybranými městskými současnými systémy a

městskými daty.

||.

Role subjektů, obecná práva a povinnosti smluvních stran

1. Městská část pro naplnění účelu této smlouvy zavazuje:

a) zajišťovat procesní kroky vedoucí ke schválení žádosti o poskytnutí Finanční podpory
samostatně svými orgány k tomu příslušnými;

b) dodržovat postupy stanovené Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rezervy

Smart Cities na rok 2017 na spolufinancování projektů Smart Cities, realizovaných

městskými částmi hl. m. Prahy, schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1684 ze dne

18.7.2017 (dále jen jako „Pravidla"), a případnými dalšími doporučenými postupy;

c) o průběhu procesu a výsledků řízení o poskytnutí finanční podpory náležitě informovat

OICT, předávat OICT na vyžádání zejména, nikoli však výlučně, kopie či originály

související dokumentace;

d) určit pověřeného zástupce městské části odpovědného za realizaci projektu a osobu,
která bude schopna tohoto zástupce v době jeho nepřítomnosti zastoupit a jména

těchto osob oznámit OICT;

e) zajišťovat realizaci a propagaci projektu v rámci a v souladu s konceptem Smart Prague

a Pravidel;

f) průběžně předávat odpovědné osobě OICT relevantní informace, dokumenty,

podklady a shromažďovat a importovat datové výstupy týkající se projektu do

celoměstské datové platformy ve správě OICT, pro účely plnění této povinnosti se za



tato data považuji komplexní datové sady z provozních a informačních systémů, která

odpovídají předmětu projektu městské části, to vše v souladu s ust. čl. |Il této Smlouvy;

g) nést odpovědnost za výslednou evaluaci (vyhodnocení) projektu.

2. OICT se pro naplnění účelu této smlouvy zavazuje:

a) poskytovat městské části součinnost při plnění postupů stanovených Pravidly a

případnými dalšími doporučenými postupy;

b) průběžně předávat odpovědné osobě poskytovatele finanční podpory relevantní

informace týkající se projektu, popř. jeho vyhodnocení, informace týkající se

naplňování podmínek poskytnuté finanční podpory a v souvislosti s tímto vznášet na

poskytovatele návrhy dle čl. lV této smlouvy.

3. vyvstane-li vprůběhu celého procesu potřeba provedení jiných činností než činností

uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, jsou smluvní strany povinny dohodnout

způsob a míru participace smluvních stran na jejich zajištění, kterou na nich lze spravedlivě

požadovat tak, aby projekt mohl být řádně realizován.

4. Smluvní strany se zavazují průběžně o plnění svých povinností informovat druhou smluvní

stranu.

5. Smluvní strana je oprávněna kontrolovat plnění povinností druhé smluvní strany podle této

smlouvy a v případě zjištěného neplnění povinnosti žádat, aby strana, která povinnost neplní,

zjednala nápravu.

6. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost související s projektem, kterou lze na

každé z nich na základě této smlouvy spravedlivě požadovat

7. Smluvní strany jsou povinny neprodleně ústně informovat pověřeného zástupce druhé

smluvní strany o všech okolnostech, o kterých je jim známo, že by mohly vést ke vzniku škody,

k újmě jedné ze smluvních stran anebo k újmě třetím osobám a písemně takovou informaci

předat k rukám statutárního zástupce smluvní strany.

8. Každá ze stran je povinna účastnit se na předmětu spolupráce v rozsahu podle této smlouvy
a zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu spolupráce.

III.

Vybrané povinnosti městské části

1. Městská část je vedle výkonu svých práv a povinností ve smyslu čl. II této Smlouvy povinna

splnit i další podmínky ve vztahu k výstupu projektu, evaluaci projektu a datové platformě,

v minimálním rozsahu tak, jak jsou stanoveny v následujících odstavcích tohoto článku

smlouvy a Pravidlech.

2. Městská část se zavazuje k zajištění a provedení evaluace projektu ve lhůtách a způsobem

tak, jak je výslovně stanovena v Příloze č. 2 této Smlouvy a o provedené evaluaci vyrozumět

OICT.



3. Městská část je povinna označit výstup projektu logy Smart Prague a hl. m. Prahy, a to

přiměřeným způsobem za maximálního dodržení podmínek stanovených logomanuálem,

který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a splnění této povinnost doloží vhodným způsobem OICT.

4. Městská část pro naplnění účelu této Smlouvy ve smyslu migrace dat do datové platformy

zajistí, aby ke sběru dat ze sensorů do datové platformy její systém umožňoval on-line

přenášet tato senzorická data pomocí REST API, tj. jakmile je nová informace ze sensoru

dostupná, odešle se neprodleně do datové platformy. Tato podmínka je nutná pro připojení

sensorů. Podpora dalších způsobů přenosu dat nad rámec REST nenívyloučena.

5. Městská část je oprávněna požádat OICT, aby správa senzorů byla zajištěna přímo z datové

platformy nebo dalšího systému pracujícího nad ní. V případě podání takovéto žádosti je
městská část povinna zajistit, aby její systém zpřístupnil REST API pro všechny funkce, které

umožňuje ve své aplikaci na správu, tak aby datová platforma nabízel centralizovanou správu

těchto sensorů bez nutnosti pracovat s další aplikací, kdy platforma se stává konzumentem

takovéhoto APl.

6. Předpokládaný formát importovaných dat do datové platformy jsou: JSON, XML, CSV.

7. Předpokládány typ komunikace pro sběr senzorických dat a zpětnou komunikaci se senzory:

Vystavit/ konzumovat REST API, Typ dat přijímaných dat: urlencoded (GET) a x-www-form-

urlencoded, JSON a XML.

8. Městská část bere na vědomí, že importem dat nedochází kpřevodu vlastnických práv

k těmto datům na OICT, OICT je však s těmito oprávněna manipulovat jakýmkoliv způsobem,

který vede k naplňování účelu datové platformy.

IV.

Vybraná práva a povinnosti OICT

1. OICFje oprávněno provádět kontrolu plnění smluvních povinností městské části.

2. vpřípadě, že OICT vprůběhu plnění účelu této Smlouvy zjistí, že městská část neplní

jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, či jednání městské části přímo či nepřímo vede ke

vzniku rozporu v realizovaném projektu a koncepcí Smart Prague, podá o této skutečnosti

zprávu poskytovateli finanční podpory společně s doporučením k odnětí celé finanční podpory
nebo její části, a to s řádným odůvodněním.

3. Tentýž postup dle odst. 1 tohoto článku je OICT povinno uplatnit i v případě, že dojde
k předčasnému ukončení této smlouvyjedním ze způsobů dle čl. VI této Smlouvy.

V.

Finanční podmínky spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly spolupracovat v rámci této Smlouvy bezúplatně, vždy na vlastní

náklady. Nedohodnou-li se strany jinak, jdou veškeré náklady, které v rámci spolupráce na



tomto projektu vzniknou konkrétní smluvní straně na účet této konkrétní smluvní strany, a

tato smluvní strana nemůže požadovat po druhé smluvní straně jejich úhradu.

2. Smluvní strany se pro odstranění případných pochybností výslovně ujednaly, že veškeré

náklady na shromažďování a migraci dat do Datové platformy v plném rozsahu bez

kompenzačních nároků hradí příslušná městská část.

VI.

Trvání a ukončení Smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem účinnosti smlouvy a konče dnem,

kdy výstup projektu ukončí produkci senzorických dat.

2. Povinnost dle odst. 3, čl. ||| této smlouvy, tj. povinnost označit výstup projektu příslušnými

logy je účinná počínaje vznikem výstupu projektu a konče uplynutím jednoho (1) roku od

provedení evaluace projektu.

3. Povinnost dle odst. 1 písm. f) čl. ll této Smlouvy ve smyslu shromažďování dat pro jejich
import do datové platformy je účinná počínaje účinností této Smlouvy; import dat ve smyslu
citovaného ustanovení bude zahájen neprodleně poté, co OICT doručí městské části oznámeni

o zprovoznění datové platformy včetně nezbytných instrukcí.

4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, výpovědíjedné ze smluvních stran,

a to i bez udání důvodu nebo odstoupením od smlouvy.

5. Výpovědní doba činíjeden měsíc a skončí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce

následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.

6. Od této smlouvy mohou smluvní strany odstoupit pouze v případě podstatného porušení

smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, vněmž musí být uveden popis

porušení povinnosti, pro který strana od smlouvy odstupuje.

7. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména nesplnění povinností uvedených v

článku Il. této smlouvy, a to ani po písemné výzvě ke zjednání nápravy v dodatečné přiměřené

době učiněné druhou smluvní stranou;

8. Smlouvu lze též ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, musí být

podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran a musí v ní být uvedeno datum, ke

kterému se smlouva ukončuje.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze formou písemných dodatků ktéto

smlouvě číslovaných nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou, podepsaných oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnost

smlouvy nastává jejím zveřejněním v Registru smluv.

3. Městská část svým podpisem níže stvrzuje, že bere na vědomí, že poskytnutí finanční

podpory je nenárokové a rozhodnutí o jejím přidělení či odnětí je vplné kompetenci



poskytovatele, který není účastníkem této smlouvy. Uzavření této smlouvy nevede

automaticky k poskytnutí finanční podpory.

4. Smluvní strany podpisy oprávněných osob stvrzují, že tato smlouva je projevem jejich pravé

a svobodné vůle, že nebyla učiněna pod nátlakem, ani v tísni za nápadně nevýhodných

podmínek, že je smluvním stranám znám její obsah, s nímž se řádně seznámily.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou

stejnopisech.

Přílohy:

Příloha č. 1: Logomanuál Smart Prague a hl. m. Prahy

Příloha č. 2: Způsob evaluace přínosu projektu

Příloha č. 3: Stručný popis projektu

Městská část Praha 3 Operátor ICT, a.s.29 —ll Zlll7
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Příloha č. 1 smlouvy - Logomanuál Smart Prague a hl. m. Prahy
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Minimální velikost loga pro obrazovku je při šířce 30 px,
minimální velikost loga pro tiskje při šířce 25 mm.

Ochranná zóna je definovaná výškou textu

Smart Prague a mezery mezi textem a ikonou



Při použití loga SP v kombinaci s dalším logem držíme stejné
provedení, tj. černobílá/černobílá nebo barevná/barevná a obě

loga držíme ve stejné velikosti
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Varianty základních barev

3. Font
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Pro bodycopy v printu: Sinkin Sans 500 Medium/BDO Black

Zamrzaly ne vás umístěním samice domorodí případě naproti odlišné bio-

logy. Než vyjej exemplář izotopu ní lidí v zesílilo nadmořských i one vy za

snažil musely voda. Mizí, než systém. s svítící nich vrcholky druhou,

příkladem mj. ročník pozadí. Úplně plot studenty přednost, nejvyšší ně ke

mě vulkán z kutuře špatného aťkontroluje nicméně v ostrý klientely, na-

hlas interakci k lidského. S devíti by osobně.

100%

20%
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PRO KRATKE NAPISY

A BRANDING OFFLINEZ

FOL[_l NO21 MONO

PAPIR PLAST SKLO

Pro kancelářské použltl v programech MS Office Myrlad Pro Regu ar

Křídy Davld kanady vykreslují pokroucených uvolnění mi mlry ženy a t y hrom plní ně nahy na 100

jachtaři zaměnili ml komodit studie útočí uvelebll ubývání. Nezávislé zajištěn iniciativa míru tom doma

čem podle semena i uspořádaných slon životním přijala hranice císař ky, dnů za ni kaplí kam já mapy v

zjišťujíaktivitu l pojetí lampiony. Mrazem morton váleční elektromagnetických test EU lod dcera kolekti

vu v vypráví než rybářský, nutně duch druhou rozdělení kilogramu navržené popisem nájem.

4. Elementy z loga

Elementy, vycházející z loga, používáme pro doplnění komuni-

kace. Vždy dodržujeme základní barevnost a tvary, objevující
se v logu.
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Příloha č. 2 smlouvy - Způsob evaluace přínosu projektů

Hlavním cílem 2 projektů je zlepšení kvality veřejného prostranství v oblasti parku Židovské pece a

oblasti cyklostezky pod Vítkovem.

Kromě standardních prvků směřujících ke zkvalitnění veřejného prostoru budou použita tzv. chytrá

řešení, která jsou v souladu s koncepcí Smart City a přispívají k naplnění cllů strategie Smart Prague.

obecnými cílí mohou být zvýšení komfortu a informovaností návštěvníků parku, zvýšení bezpečnosti
návštěvníků parku, sběr a využiti informací o užívání a stavu životního prostředí v parku/cyklostezky,

propagace elektromobílíty, efektivnější využívání energií apod. Průběžný monitoring bude spočívat ve

vytvoření senzorické sítě, která bude měřit a vyhodnocovat děje v oblasti environmentálních,

sociálních, provozních a bezpečnostních jevů.

V konkrétní podobě se bude jednat o: :

1. Efektivní a energeticky účinné osvětlení dálkově ovladatelné, které povede ke snížení

provoznich nákladů, zajištění optimálního osvětlení pro vysokou bezpečnost a zároveň snížení

světelného smogu.

Možné snížení četnosti vjezdu svozovou společností.

Monitorování aktuálního stavu ovzduší a následné zpřístupnění těchto informací veřejnosti.

Možnost využítí naměřených hodnot kvality ovzduší pro další účely (dopravní, stavební apod.).WPP?
Posílení bezpečnosti prostřednictvím bezpečnostního tlačítka či kamery vyhodnocující

potenciální hrozby.

6. Rozšíření metropolitní sítě Wi-Fi, což zajistíjednoduché napojení na městský portál a podpoří

přístup k elektronicky poskytovaným službám celého města.

7. Podpora rozvoje alternativní mobility prostřednictvím rozšíření zázemí pro elektromobilitu a

cyklistiku, což přispěje ke snižování polutantů v ovzduší a snižování C02.

8. Rozšíření vybavenosti/nabídky zábavných či multimediálních prvků parku/cyklostezky s vazbou

na rozšíření pražské turistické aplikace o sběr informaci a reakcí od návštěvníků.

9. Zvyšování povědomí o chytrých řešeních pro města.

10. Využití turistického potenciálu zejména cyklostezky a celé oblastí Vítkova a dolního Žižkova.

11. Integrovaná data o provozu parku či cyklostezky budou využita pro tvorbu návazných aplikací

a služeb a pro provozni a strategické plánování městské části, ale i všech zainteresovaných

institucí hl. m. Prahy prostřednictvím datové platformy Smart Prague.
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Příloha č. 3 smlouvy - Stručný popis projektů

Projektový záměr č. 1 - Chytrý park Židovské pece

Židovské pece jsou jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších parků na území městské částí

Praha 3. S množstvím kvalitních dřevin, několika dětskými hřišti a novým fitness hřištěm i s místy pro

klidné posezení nabízí možnost různých aktivit a oddychu všem věkovým kategoriím návštěvníků. Po

zhruba 60 letech od jeho založení je městskou části Praha 3 připravován projekt, jehož záměrem je
uzpůsobit park na dalšíobdobí, které předznamenává především postupná změna klimatu a pokračující

urbanistická proměna území v jižním předpolí parku. V roce 2015 byla vyhotovena studie „Posílení

potenciálu parku Židovské pece", na niž navazuje dalšív současné době zpracovávaná dokumentace.

Připravované úpravy zahrnují obnovu již dožívající cestní sítě, vymezení hranic parku a řešení vstupů

do něho, včetně nových vstupů zjížní strany. Snižující se úhrn dešťových srážek a zároveň jejich větší

nárazová intenzita vyžaduje důkladné zhodnocení potenciálu parku z hlediska jeho schopnosti
přirozeně zadržovat vodu. Narůstající počet obyvatel, potenciálních návštěvníků parku, v nově

vznikající zástavbě bude znamenat rostoucí nároky na ochranu zelených ploch před jejich opotřebením,

zřetelnější vymezení ploch volně přístupných, pobytových či omezeně přístupných.

Vrcholové partie parku budou vždy přirozeně lákat většinu uživatelů, snahou je tato místa zpřehlednit,

nabídnout více pobytových ploch, doplnit sít' cest vjížní a východní části parku. Svahové části by naopak
měly poskytnout více ploch pro přirozené zadržování dešťových vod a jejich charakter bude tak více

přírodě blízký s podrosty lesostepního typu. Projekt počítá se zachováním a citlivou obnovou

oblíbených míst, jako jsou existující dětská hřiště, tzv. čítárna, pergola či růžový pahorek. Zcela novým

žádaným doplňkem bude stavba menší kavárny se sociálním zázemím určené především pro

návštěvníky dětských hřišť, ale i pro ostatní uživatele.

Vybraná místa v parku by měla být mimo jiné vybavena „chytrými" prvky vsouladu se současným

trendem jejich využívání ve veřejném prostoru.

Chytrý park vytváří přátelské a zdravé prostředí pro oddych a zábavu. Využívá při tom inovativní řešení

a materiály, a infrastrukturu propojenou s chytrými technologiemi. Velký důraz je také kladen na

bezpečí a odolnost. Jedná se vždy o komplexní projekt, který díky kombinaci produktů a služeb šitých

na míru dané lokalitě, vytváří unikátní řešení.

Po zohlednění současného stavu vybavenosti, umístění, charakteru a velikosti Parku a následném

vyhodnocení potřeb jeho návštěvníků, předpokládáme v první fázi projektu nasazení níže uvedených

prvků a řešení:

1. Vsoučasné době se zpracovává dokumentace na instalaci dvou interaktivních panelů

smožností poskytování informací např. o historii parku, druhovém složení porostů,

vybavenosti parku, jeho dostupnosti MHD apod.

2. Na dané lokalitě dále považujeme za vhodné využití osvětlovacích těles s úspornými LED zdroji
světla, u nichž lze ve vybraných částech parku rovněž naprogramovat změny intenzity osvětlení

(např. ztlumení v nočním období od 00.00 do 04.00 hodín). Mimo to uvažujeme o umístění

„chytrých" lamp nebo jiných integrovaných produktů s možností monitorování teploty
vzduchu, koncentrace prachových částic a s vybavením SOS tlačítky, pomoci nichž je možno

v případě potřeby kontaktovat integrovaný záchranný systém.
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Projektový záměr č. 2 - Chytrá cyklostezka pod vrchem Vítkov

Cyklostezka pod Vítkovem byla vybudována na tělese bývalé jednokolejné železniční trati postavené

na jižním úpatí vrchu Vítkov v roce 1872. odstraněný kolejový svršek zde byl nahrazen živičným

povrchem, podél stezky je vybudováno veřejné osvětlení, umístěny dopravní značky a mobiliář.

Řešené území v okolí cyklostezky začíná u viaduktu přes ulici Husítskou a pokračuje podél úpatí vrchu

Vítkova až kústí Vitkovského tunelu. Na jižní straně cyklostezky, mezi jejím tělesem a pozemky

patřícími k domům v ulicích Husitská a Koněvova je pozemek ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou

správou nemovitosti městské části Praha 3. Ze severní strany na cyklostezku navazuje území parku na

vrchu Vítkově. Jedná se o park celoměstského významu spravovaný hlavním městem Prahou; pokud

jde o vlastnické vztahy, spodní část svahu přiléhající k cyklostezce s ní tvoří jeden pozemek, který je

dosud ve vlastnictví Českých drah.

Městská část Praha 3 má v úmyslu provést úpravy okolí cyklostezky včetně zvýšení vybavenosti
mobiliářem. Záměr se týká především pozemku ve správě městské části, nacházejícího se podél

cyklostezky zjejí jižní strany. Mimo to se předpokládá spolupráce týkající se úprav území podél

cyklostezky ze severní strany, a to s hlavním městem Prahou a stýmem, zpracovávajícím pro HMP

dokumentaci obnovy parku na Vítkově (lng. arch. Vavřín, lng. Sendler, lng. arch. Červený, Ing. Steiner,

lng. Malíková). Mimo to je možno případně uvažovat i o rozšíření daného záměru na území kolem

úseku cyklostezky za viaduktem dále směrem k ulici Seifertově ve spolupráci se společností České

dráhy.

Bezprostřední okolí cyklostezky by mělo být mimo jiné vybaveno „chytrými" prvky vsouladu se

současným trendem jejich využívání ve veřejném prostoru.

1. Na dané lokalitě považujeme za vhodné využití osvětlovacích těles s úspornými LED zdroji

světla, u kterých lze rovněž naprogramovat změny intenzity osvětlení (např. ztlumení v nočním

období od 00.00 do 04.00 hodin).

2. Mimo to na několika místech ucyklostezky uvažujeme sumístěním „chytrých" lamp nebo

jiných integrovaných produktů s možností monitorování teploty vzduchu, hluku, koncentrace

prachových částic a s vybavením SOS tlačítky, pomocí nichž je možno vpřípadě potřeby

kontaktovat integrovaný záchranný systém.

Vprostoru u kavárny se počítá sumístěním „chytré" lavičky snapojením na internet a

možností dobíjení mobilních zařízení, popř. vdalších mistech parku sosazením „chytrých"

laviček se solárním zdrojem energie.

U zvláště významných dřevin, popř. dalších zajímavostí, se plánuje umístění tabulek s QR kódy

či tzv. beacons, pomocí nichž bude možno o těchto objektech získat bližší informace nebo je

propojovat s aplikacemi třetích stran s vazbou na interaktivitu celého prostoru.

Možnost umístění chytrých odpadkových košů nebo implementace loT senzoriky do košů

stávajících.

Jako součást vybavení parku zvažujeme využití dobíjecí stanice pro elektrokola s možností

využití služeb bikesharingu (bude rozhodnuto na základě studie proveditelnsti).
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Součástí vybavení okolí cyklostezky by měla být rovněž dobíjecí stanice pro elektrokola s

možností využití služeb bikesharingu.

Při vstupu na řešené území od viaduktu vedoucího přes ulici Husítskou navrhujeme umístění

informačního interaktivního panelu s poskytujícího údaje např. o historii daného území (vrch
Vítkov, železniční trať) a informace týkající se systému cyklodopravy v Praze.

U kaváren, restaurací, hotelů či parku lemujících trasu cyklostezky se plánuje umístění tabulek

s QR kódy či tzv. beacons, pomocí nichž bude možno o těchto objektech získat bližší informace

nebo je propojovat s aplikacemi třetích stran s vazbou na interaktivitu a využití turistického

potenciálu celého prostoru.

Pomocí technologií bluetooth, ultrazvuku, Wi-Fi, GSM operátorů apod. zavedení systému

monitoringu pohybů návštěvníků.

Možnost umístění chytrých odpadkových košů nebo implementace loT senzoriky do košů

stávajících.

Prostor cyklostezky není dnes příliš monitorován kamerovým systémem. Na základě

spolupráce s Městskou Policii by byl nový systém dohledových kamer nasazen i na cyklostezku

pod Vítkovem. Zároveň by měl podle nasbíraných zvukových či anonymizovaných vizuálníchg

dat na základě prediktivního modelu vyvolávat hlášení s upozorněním na předpokládanou

nebezpečnou situaci. Např. zvuk rozbité skleněné láhve, střelba, hlasité chování, volání o

pomoc apod.




