
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE SMART CITY RADY MĚSTA PŘÍBRAM  

 
 

zasedání Komise Smart city („komise“) ze dne: 13. 6. 2019  

 

       od:  18:00 hod       v: 
zasedací místnosti, budova MěÚ v Příbrami, 
Tyršova 108, Příbram I, 2. patro 

 

 

 

JMÉNO PŘÍJMENÍ STATUT PŘÍTOMEN OMLUVEN 

Roman Mráz předseda ANO     NE   ANO     NE   

Bc. Vladimír Karpíšek člen ANO     NE   ANO     NE   

Jan Schneider člen  ANO     NE   ANO     NE   

Ing. Tomáš Trávníček člen ANO     NE   ANO     NE   

Tomáš Podlena člen ANO     NE   ANO     NE   

Ing. Filip Ondřejek člen ANO     NE   ANO     NE   

Filip Boháč člen ANO     NE   ANO     NE   

 

Mgr. Jan Novotný  koordinátor ANO     NE   ANO     NE   

 

 
Jednání zahájil p. Roman Mráz, předseda komise. 
 

PROGRAM: 

1. Urbis – poznatky z veletrhu 
2. Mobilní aplikace 
3. Projekt „Chytrá Příbram“ – stav realizace, pozvánka 
4. Diskuse, stanovení termínu příštího zasedání komise 
 

BOD – 1 

 
Urbis – poznatky z veletrhu 
 
Předseda komise R. Mráz prezentoval poznatky z veletrhu Urbis (ten představoval obcím 
koncepci chytrých měst, vč. prezentace společností s nejnovějšími trendy a řešeními, jak uvádět 
koncept smart city do praxe). Zajímavými tématy bylo řešení chytrého osvětlení, kontejnerů 
na odpad (solární pohon, displej, kamery) a chytrých boxů na úschovu. 
 
Pro ukázku bylo krátce představeno řešení, které nabízí společnost Polygon – realizuje modulární 
software SWhouse, který je využitelný pro zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. V případě 
města Příbram je možné využití v oblasti Nového rybníku, kde je složité zajištění bezpečnosti jak 
v provozní době, tak i v nočních hodinách. 
 
V tomto případě by bylo vhodné, aby se město prezentovalo jako otevřené pro podobné moderní 
technologie a řešení. V areálu Nového rybníka bude nutné situaci s bezpečností a ochranou 
majetku řešit. Ing. Ondřejek navrhnul, že by se koncepce řešení měla zadat projektantovi – 
specialistovi na tuto oblast. 
 
Výběr řešení na bázi jednotlivých dílčích opatření (např. současné kamery, které potřebují 
neustálou obsluhu) není vhodný. 
 
R. Mráz podotkl, že by komise měla navrhnout specifikaci pro řešení, město pak bude muset 
definovat požadavky např. na SW pro zajištění bezpečnosti areálu (možno i s dalšími funkcemi – 
sčítání návštěvníků). T. Trávníček upozornil, že je nutné respektovat různé nároky v jednotlivých 



částech areálu – např. kemp předpokládám pohyb i po otvírací době celého areálu a není tak 
možné jednoduše využít automatizovaná řešení. 
 
Ing. Ondřejek navrhl inspirovat se v ostatních podobných areálech v ČR, jak je v nich řešena 
ochrana – např. areál Gutovka. 
 
Doporučení komise – město by se mělo zabývat chytrými řešeními v rámci této problematiky, 
s přihlédnutím k již existujícím podobným případům. 
 
Další poznatek z veletrhu – řešení automatizovaného sledování spotřeby energií, plynu, vody 
v budovách (příklad – město Prostějov). Větší města mají vymezenu pracovní pozici manažera 
smart city, který sleduje tuto problematiku. Doporučení pro město Příbram je tedy ubírat se touto 
cestou. 

 
Bez hlasování. 

BOD – 2 

 
Mobilní aplikace 
 
Členové komise obdrželi ještě před zasedáním návrh mobilní aplikace k otestování. Mobilní 
aplikace byla hodnocena kladně, na jednání se členové shodli na určitých doporučení a návrzích 
na změny, které budou zaslány odpovědné osobě.  
 
Bez hlasování. 

BOD – 3 

 
Koordinátor komise informoval o stavu realizace projektu „Chytrá Příbram“ a pozval členy na 
workshop a pracovní skupiny. 
 
Bez hlasování. 

BOD – 4 

 
Na závěr byl dohodnut termín příštího zasedání komise – 12. září 2019 od 18:00 hod. v zasedací 
místnosti budovy radnice (2. patro). Na jednání bude pozván zástupce firmy ZAT – který představí 
možná řešení, jež firma nabízí. 
 
Bez hlasování. 

 
Jednání komise bylo ukončeno v 19:15 hod. 
 

Následující zasedání komise bylo stanoveno na: 12. 9. 2019  

 

                                                                                   od:  18:00 hod.  

 

 

 

Zápis 
zpracoval                                                    

Mgr. Jan Novotný       Podpis: 
 

 

 

             Dne:                                                                          28. 8. 2019  

 

 

 

          Text zápisu schválil:  
 

 

           Roman Mráz, předseda komise 
Dne: 29. 8. 2019 

 

                                                                              

 

v. r. 

v. r. 


