Zápis z online schůzky mezi zpracovatelem strategie, firmou Asitis a norským
partnerem, firmou Smart Innovation Norway ze dne 25. srpna 2021


Cílem online schůzky bylo představit návrhovou část Adaptační strategie města
Přerov na změnu klimatu a diskutovat navržená opatření v časovém horizontu
příštích pěti let.



Setkání začalo rekapitulací vize města Přerova, následovanou prezentací
strategických záměrů a cílů ukotvených v analytické části strategie.



Obě strany se navzájem shodly, že Adaptační strategii je třeba integrovat a
uplatňovat napříč všemi útvary města.



Podle norského partnera by osoba odpovědná za uplatňování strategie měla stát nad
městskými útvary tak, aby toto útvary mohly snáze komunikovat a uplatňovat
navržená opatření. Aby byla zajištěna funkčnost nastaveného systému, měly by
probíhat také pravidelné kontroly s jednotlivými útvary.



Byly prezentovány podmínky obecního financování. Pokud jde o environmentální
opatření, město získává prostředky z ministerstva životního prostředí a řady
zahraničních zdrojů. Náš norský partner nás povzbudil, abychom usilovali o
udržitelné financování, které bude do budoucna nezávislé na zahraničních příjmech.



Následovala prezentace navrhovaných opatření pro Přerov. Byla zařazena a
popsána opatření, jako je např. implementace propustných povrchů, zelené střechy,
hospodaření s šedou vodou apod.



V oblasti dopravy norský partner navrhuje, aby byly zavedeny zóny bez automobilů,
které umožní snížit počet vozidel ve městě, a jasně signalizovat priority vedení města.
V rámci motivace byly uvedeny příklady tohoto opatření v jiných evropských městech.



V oblasti krizového řízení byla opět diskutována myšlenka vytvoření „městského
digitálního dvojčete“.



V oblasti systémové stability a biologické rozmanitosti byly diskutovány odlišné
přístupy k sečení trávy a představena myšlenka „včelích zahrad“, která byla použita
jako motivace pro mozaikovou seč.



Závěrečná část diskuze se týkala doporučení ohledně role strategie, která se
zaměřuje na propojení jednotlivých hráčů, jejich zapojení do problematiky a
vzájemnou komunikaci, která vede k rozvíjení myšlenek a nápadů k vlastním
projektům, což přispívá k udržitelnosti strategie.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Projekt „Adaptační strategie města
Přerov pro období 2021-2030", registrační číslo projektu: 3194100029.

