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Přítomni: Libuše Adamczyková, Hany Farghali, Jiří Jurák, Jan Macháček, Martin Seidl, Petr
Skřivan, Zuzana Šrůmová
Host: Helena Vaňková (MŽP, světelné znečištění)
Omluveni: Petra Kazdová, Petr Macoun, Lukáš Hejduk

Munipolis (1 rok)

● Stanovení KPIs
● Administrátor a odpovědný redaktor - vybrat, najít
● Definice oblastí zájmu (oblasti podávání informací)
● Taktika onboardingu kritické masy obyvatel (stanovení okruhu informací exkluzivně

poskytovaných přes Munipolis)
● Potenciál oslovení roztockých institucí ohledně zájmu publikovat aktuality

Komunální platby - digitálně (2 roky, tj. nejdříve od 2024)

● Platby za komunální služby a poplatky obci přes QR kódy
● Inkaso na městské poplatky

Moderní svoz odpadu - potenciál, možná předpoklad efektivního procesu plateb za
odpad (3 roky)

● Vzdálená platba přes QR kód
● Kontrola oprávnění prostřednictvím RFID technologie (možnost zjistit data od P.

Zandla – místostarosta v Brandýse n/L)
● Skýtá potenciál pro platbu za množství odpadu - variabilní (frekvence, velikost)

Veřejné osvětlení (4 roky k dokončení 75 procent Roztok)

● Inteligentní veřejné osvětlení umožňující programování, monitoring a úspory
● Termín? Rozvržení etap projektu
● Zveřejnění mapy dle přiznaných dotačních titulů.

Elektromobilita (průběžně dle projektu PRE)

Nabíječky

● Pro většinu Roztok nevhodná infrastruktura, jediná vhodná lokalita je Havlíčkova a
Tiché údolí

● Řešení v rámci modernizace osvětlení není vhodné z důvodu přílišných nákladů,
nevhodnosti dotačních titulů a staré kabeláži (dotace jsou jen na svítidla)

● Časová a množstevní ambice?
● Návrh udělat jednu DC nabíječku jako proof of concept



● PRE má v plánu měnit kabeláž v různých částech Roztok, aktálně Jungmannova,
Třebízského a tímto směrem. Možnost navrhnout předpokládaná místa pro nabíječky
k posouzení a přidání do projektu. (rok k první fázi)

● Idea na stavbu cyklověží na roztockém nádraží a na Nádraží Žalov

Broadband – nedostatečnost mobilního signálu (6 měsíců)

● Předložit seznam problematických lokalit
● Hany probere možnosti s Cetin a dá zprávu o možnostech zpět


