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ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ZAVÁDĚNÍ KONCEPTU SMART CITY 17. 1. 2020 

 

Přítomni: Josef Hermann, Miroslav Březina, Lukáš Franta, Josef Haláček, Pavel Pešek, Pavel 
Podruh, Radim Rouče, Jan Sládek, David Šindelář, Petr Troják, Jan Lippl – tajemník 
komise 

 

Omluveni:  
 

Nepřítomni: Petr Pešek  
 

Hosté:    
 

 
Navržený program jednání:  

1. Statut a jednací řád komisí Rady města Český Krumlov, cíle Komise Krumlov 2.0: 
2. Představení východisek pro "smart" konání a představení Digitální strategie města 
3. První kroky implementace konceptu (dle projednání strategie zastupitelstvem města) 
4. Aktuální stav dílčích projektů 
5. Výběr priorit na 2020 
6. Návrhy, připomínky, diskuse 

 

1. J. Hermann sdělil přítomným členům důvody pro vznik komise, zmínil její statut, jednací řád a 
základní cíle. Dále pak představil východiska pro vznik tzv. Digitální strategie města. Následně 
požádal členy komise o jejich krátké představení. 

• R. Rouče: Komise by měla také přicházet s vlastními návrhy a náměty, nejen kontrolovat 
činnost. 

2. J. Lippl pokračoval v prezentaci Digitální strategie a stavu realizace prvních kroků její 
implementace. Následně představil aktuální stav dílčích projektů, které je potřeba řešit současně 
vzhledem k jejich provázanosti. Diskuse se vedla u těchto prezentovaných projektů: 

DOP02 - Zabezpečení vjezdu do pěší zóny výsuvnými sloupky 

• Pa. Pešek: Dotaz na stav projektu, způsob identifikace apod. 
J. Sládek: Aktuálně se dokončuje technická studie, která ověřuje realizovatelnost záměru, 
představuje a navrhuje možná technická řešení. Následovat bude zadání vyhotovení 
dokumentace pro stavební řízení. 

• P. Podruh: Uvažuje se o „nedigitálním“ ovládání v případě výpadku el. energie / nefunkčnosti 
systému? 
J. Sládek: Studie se tímto také zabývá. 

EFE02 - Portál Krumlováka: 

• D. Šindelář: Zkušenosti z městského úřadu: „nespravedlivé“ objednání předem, město 
nedoručuje fyzickým osobám do datových schránek, přestože ji mají zřízenu. 

• P. Podruh: Je potřeba se zaměřit na to, aby styk s veřejnou správou byl příjemný, nebo alespoň 
snesitelný. 

http://data.ckrumlov.cz/files/8710-jednaci-rad-a-statut-komisi-rady-mesta-cesky-krumlov-2018-2022.pdf
https://ckrumlov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jan_lippl_ckrumlov_cz/EffAEG9oGSJOl1kfJ_xhEpcBvP3DanT0x-2pWqY3JM4KfQ?e=6yNg7x
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• J. Haláček: je skvělé, že funguje možnost objednání návštěvy úřadu, ale schází propagace. 

• L. Franta: „Smart“ spočívá v jednoduchosti, při návrhu často opomíjené. 

• Pa. Pešek: Osobně se osvědčila mobilní aplikace, jednodušší než portál 
D. Šindelář: Dnes je směr vyvíjet webové aplikace využitelné na různých zařízeních. 

DAT01 - Webová platforma @OIS: 

• D. Šindelář: Dotaz na stav přípravy, zda už je definována struktura webové prezentace apod. 
Je potřeba na problematiku nahlížet pohledem klienta - dobrá inspirace nový portál MPSV. 

• J. Lippl: Po provedeném průzkumu trhu byla vybrána varianta vybudování webové platformy – 
návaznost na stávající prostředí tzv. OIS. Nyní se řeší smluvní podmínky, technické a organizační 
zajištění (manažer platformy bude členem našeho týmu) a poté započne implementace. 
Prioritní je modernizace webových prezentací „Občan“ a „Turista“.  

• P. Podruh: Dotaz, zda je skutečně potřeba městem tvořená a spravovaná turistická prezentace. 

• M. Březina: Je potřeba mít alespoň základní prezentaci a určitě se snažit využívat integrace 
s turistickými portály a aplikacemi. Na příštím jednání komise je možné představit tento záměr 
detailněji.  

NIZ01 – Pilotní projekt měření CO2 

• L. Franta: Dotaz na cíle pilotního projektu. 

• J. Lippl: Cílem je otestování technologií tzv. internetu věcí (IoT) a zisk zajímavých dat s možným 
dalším využitím při plánování rekonstrukcí městských objektů, v rámci energetického 
managementu apod. 

 
3. Priority 2020 

Komise se seznámila se základními informacemi k řešeným tématům. Prioritami pro rok 2020, 
kromě realizace započatých organizačních a procesních opatření, zůstává oblast dopravy, řešení 
webových prezentací a tzv. Portálu občana (dotace IROP). 
 

4. Diskuse 

• L. Franta: Vhodné do konceptu zapojit místní firmy. 

• J. Lippl: V případě zájmu je možné poskytnout podrobnější informace k prezentovaným 
tématům, či se na vybraná témata zaměřit při dalším jednání komise. 

 
Další jednání komise se uskuteční přibližně za dva měsíce (březen 2020), J. Lippl rozešle návrhy termínů 
prostřednictvím služby Doodle. Programem bude detailnější přestavení vybraných projektů (webová 
platforma, Portál Krumlováka, ...) a náměty členů na další možné záměry. 
 
 
Zapsal: Jan Lippl 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Prezentace pro první jednání Komise Krumlov 2.0 
 

https://ckrumlov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jan_lippl_ckrumlov_cz/EffAEG9oGSJOl1kfJ_xhEpcBvP3DanT0x-2pWqY3JM4KfQ?e=6yNg7x

