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ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ZAVÁDĚNÍ KONCEPTU SMART CITY 9. 9. 2022 

Zasedací místnost městského úřadu, Kaplická 439. 

Přítomni:  Miroslav Březina, Josef Hermann, Radim Rouče, Jan Sládek, Josef Haláček, Petr 
Pešek, Jan Lippl (tajemník komise) 

Hosté:  Zdeněk Moravec (manažer digitálních technologií a inovací) 

Omluveni: Pavel Podruh, Miroslav Reitinger, David Šindelář, Pavel Pešek 

Nepřítomni: Lukáš Franta  

 

Navržený program jednání: 

1. Stav a vývoj řešených oblastí: 

• DOPRAVA (DOP02, DOP03, DOP07, DOP10) 

• INFRASTRUKTURA (IDP) 

• ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBČANŮM (@OIS, Portál el. služeb, Geoportál) 

• EFEKTIVNÍ ÚŘAD 
2. Různé a diskuse 

 

Průběh jednání: 

1. J. Hermann přivítal přítomné a předal slovo tajemníkovi komise J. Lipplovi, který představil 
program setkání. 

2. Nejprve představil J. Sládek stav níže uvedených dopravních projektů s přesahem do 
digitální strategie: 

• DOP03 - Inteligentní řízení dopravy a dopravní modelování: Zpracována studie 
včetně návrhu dalších kroků, mimo jiné i návrh řešení a cenová nabídka na dopravní 
senzory ke křižovatce „u poráků“ 

o Námět J. Haláček: Zvážit možnost vytvoření odbočovacího pruhu na Špičáku 
ve směru od Kájova k Nemocnici namísto zastávky a příp. parkovacích míst. 

o Námět J. Haláček: Zřízení detekce jízd na červenou křižovatka „u poráků“. 
J. Sládek: SSZ lze doplnit o tento modul.  

• DOP02 - Zabezpečení vjezdu do pěší zóny: představení aktuálního stavu 

• DOP05 - Parkování v zónách placeného stání: 

• DOP07 - Měření rychlosti ve městě Č. Krumlov: Z. Moravec představil veřejně 
dostupný datový dashboard. 

• DOP10 - Monitoring intenzity dopravy v centru města: Z. Moravec představil veřejně 
dostupný datový dashboard. 

• MHD: Nemáme stále přístup ke zdrojovým datům o přepravených osobách (kdy-kdo-
odkud-kam), a aktuálních polohách autobusů, snaha zlepšit komunikaci s JIKORD a 
ČSAD. 

http://www.ckrumlov.cz/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjIyMzAwNDQtNjViOS00MGFhLWE3OGUtZGJiMDYzOGUwNTJjIiwidCI6IjA1ZWRlY2ZiLWIwZDAtNDI5ZS05MDA5LTk0YmQ0OGYzYmVhYSIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjJiOGY5MzktNTYxNS00YzA0LThmNzctMjc2YTg0YWY4M2QxIiwidCI6IjA1ZWRlY2ZiLWIwZDAtNDI5ZS05MDA5LTk0YmQ0OGYzYmVhYSIsImMiOjl9
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o Námět Z. Moravec: Přejmenování zastávek Špičák (např. Špičák1 a Špičák2 
nebo Špičák a Jelenka) nebo uvádět v aplikacích číslo nástupiště zastávky 
Špičák. 

3. Následně Z. Moravec navázal živými ukázkami městem poskytovaných elektronických 
služeb pro občany a klienty úřadu: 

• Nové weby městských organizací (např. městská knihovna, kláštery) a partnerské 
weby (např. FK Slavoj) vytvořené a provozované na městské Platformě @OIS. 

• Turistický web www.ckrumlov.info (ocenění Zlatý Erb, ukázka katalogů) a sportovní 
web sport.ckrumlov.cz 

• Neustálé zdokonalování městského („úředního“) webu www.ckrumlov.cz 
(zastupitelstvo, úřední deska vč. publikování otevřených dat, rezervační systémy, 
kontakty + plánek, burza práce, ...) 

• Finalizace přípravy portálu elektronických služeb (umožňující el. podání, zjištění 
závazků vůči městu a jejich úhrada aj.) 

o Námět M. Březina: Výkazy (el. formulář) a online platby ubytovacích poplatků 

• Geoportál města 

Námět J. Hermann: Klást důraz na neustálou propagaci el. služeb a zvážit vytvoření krátkých 
manuálových videí pro uživatele.  

J. Lippl: Uvědomujeme si, že v propagaci služeb má město / úřad rezervy. Při příležitosti 
propagace portálu el. služeb zvážíme natočení promo videa, vytištění letáků a jejich 
distribuce na přepážkách MěÚ aj.  

4. Poté J. Lippl krátce představil aktivity v oblasti efektivního a otevřeného úřadu: 

• Start projektu Efektivní městský úřad Český Krumlov (Ernst & Young, s.r.o., září 2022 
- únor 2023, spolufinancováno z Operačního programu zaměstnanost), který 
zahrnuje zpracování procesní analýzy městského úřadu, vytvoření katalogu služeb 
úřadu a modelování enterprise architektury úřadu a optimalizaci problematiky 
projektového řízení. 

• Průběžné změny na úřadě: úřední hodiny, rezervační systém, dotazník spokojenosti, 
orientační a navigační systém atd. 

• Snaha využívat data k řízení a rozhodování (viz ukázky Z. Moravce, záměr datové 
analýzy DMO...) 

• Podání žádostí v „IROP II“ (eGovernment, Kyberbezpečnost) 

5. Různé a diskuse 

Závěrem proběhla diskuse přítomných o vhodnosti pokračování jak v naplňování digitální 
strategie, tak v opětovném zřízení (po ustanovení nové rady města) a činnosti komise.  

• M. Březina: Komise by měla pokračovat, náměty k řešení jednotného a flexibilního 
parkovacího oprávnění (parkoviště se závorou, oblasti a zóny plac. stání), prodejního 
systému na turistickém webu, karty návštěvníka/občana. 

• J. Haláček: Zaměřit se na vytvoření karty turisty a občana. 

• J. Hermann: Považuje pokračování komise za velmi vhodné. Důležité je zdůraznit 
potřebnost pokračovat v systémové digitalizaci i v novém volební období. Poděkoval 
členům komise a pracovníkům města. 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

https://knihovna.ckrumlov.cz/
https://www.klasteryck.cz/cz/klastery-cesky-krumlov/
https://www.fkslavoj-ck.cz/cz/fk-slavoj-cesky-krumlov/
http://www.ckrumlov.info/
https://sport.ckrumlov.cz/
http://www.ckrumlov.cz/
https://www.ckrumlov.cz/cz/zastupitelstvo-mesta-cesky-krumlov/
https://www.ckrumlov.cz/cz/uredni-deska-mestskeho-uradu-cesky-krumlov/
https://www.ckrumlov.cz/eDeska/opendata/
https://www.ckrumlov.cz/cz/on-line-rezervace-na-mu-cesky-krumlov/
https://www.ckrumlov.cz/cz/kontakty/
https://www.ckrumlov.cz/cz/urad-planek/
https://www.ckrumlov.cz/cz/burza-pracovnich-mist/
https://geoportal.ckrumlov.cz/
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2. Prezentace aktuálního stavu projektů v oblasti doprava (J. Sládek) 

 

Zapsal: Jan Lippl 


