
Prioritní 

oblast
Strategický cíl Opatření Priorita Odhad rozpočtu Možnost dotace

Zahájení 

realizace
Doba realizace KPI Garant realizace Participace na realizaci

PO1 SC1
1.1. Zavést mapový portál GIS a 

rozšiřovat jeho vrstvy
Realizace Jednotky stovek tisíc

Potenciálně OP 

Zaměstnanost
4Q 2021 12 měsíců

Definované vrstvy vhodné do GSI (ANO x NE)

Počet vrstev převedených piltoně do GIS

Počet vrstev převedených do GIS každý rok

Odbor řízení projektů a 

dotací

Odbor informačních 

technologií

Další odbory dle potřeby

PO1 SC1

1.2. Vytvořit samostatný web (jako 

součást hl. webu města) poskytující 

informace o volnočasových aktivitách

Realizace Desítky tisíc Kč
Potenciálně OP 

Zaměstnanost
1Q 2022 16 měsíců

Nový web (ANO x NE)

Nastavení procesu a odpovědnosti správy a 

aktualizace informací (ANO x NE)

Odbor kancelář města
Odbor školství, kultury a 

sportu

PO1 SC1
1.3. Převedení unikátních míst, staveb 

apod. v Příbrami a jeho okolí do 3D
Zásobník Desítky tisíc Kč NE zásobník 12 měsíců Odbor kancelář města

Odbor informačních 

technologií

PO1 SC2

2.1. Vytvořit plán modernizace školských 

zařízení města a jejich podpora v oblasti 

ICT 

Realizace  Stovky tisíc Kč ročně ? 2Q 2021

Průběžně -

aktualizace 1x 

ročně

Nastavený plán (ANO x NE)

Nastavený proces aktualizace (ANO x NE)

Odbor školství, kultury a 

sportu

Odbor řízení projektů a 

dotací

Odbor ekonomický

PO1 SC2

2.2. Průběžně zavádět elektronické a 

moderní prvky do komunikace a vztahu 

rodič – škola - úřad 

Realizace
Jednotky desítek tisíc 

Kč
? Již zahájeno 12 - 24 měsíců

Počet nových elektronických prvků ročně

Počet pokrytých škol 

Odbor školství, kultury a 

sportu

Odbor řízení projektů a 

dotací

Odbor informačních 

technologií

PO1 SC2
2.3. Vytvořit edukační aplikaci „Chytrá 

Příbram“
Realizace 50 - 100 tis. Kč NE 3Q 2021 18 měsíců

Aplikace (ANO x NE)

Nastaveny gamifikační prvky (ANO x NE)
Odbor kancelář města

Odbor školství, kultury a 

sportu

Odbor informačních 

technologií

PO1 SC3
3.1. Zavést možnost participativních 

rozpočtů na ZŠ v Příbrami
Realizace

Nižší jednotky stovek 

tisíc Kč ročně
NE Již zahájeno 1x ročně

Počet škol zapojených do projektu

Počet alokovanýc prostředků na školu

Počet vybraných projektů za školu

Odbor kancelář města
Odbor školství, kultury a 

sportu

PO1 SC3

3.2. Vytvořit systém studentských 

parlamentů, „hackatonů“ a 

crowdsourcingu

Realizace Do 100 tis. Kč ročně NE 4Q 2021 6 měsíců

Každoroční hakaton (ANO x NE)

Výše motivačních odměn

Počet zúčastněných týmů / projektů

Počet využitých projektů

Odbor kancelář města
Odbor školství, kultury a 

sportu

PO1 SC3

3.3. Vytvořit a spravovat seznam 

prioritních témat v oblasti edukace 

občanů

Realizace Do 100 tis. Kč ročně NE 2Q 2021 6 měsíců

Definované prioritní oblasti na dané obdbocí (ANO x 

NE)

Počet návazných aktivit a akcí

Počet zapojených institucí ve městě

Počet zapojených občanů 

Odbor řízení projektů a 

dotací
Další odbory dle potřeby

PO2 SC4
4.1. Vypracovat koncepci hospodaření s 

vodou v krajině a veřejném prostoru
Realizace

Náklady v řádu stovek 

tisíc korun dle 

technologického 

řešení

ANO 2Q 2021 24 měsíců Koncepce je vypracována (ANO X NE) Odbor životního prostředí
Odbor investic a rozvoje 

města

PO2 SC4
4.2. Vybudovat nové vodní prvky ve 

veřejném prostoru
Realizace

Náklady v řádu stovek 

tisíc korun dle 

technologického 

řešení

ANO 2Q 2021 18 měsíců Počet nových vodních prvků
Odbor investic a rozvoje 

města
Odbor životního prostředí

PO2 SC5
5.1. Zpracovat pasportizaci starých 

ekologických zátěží
Realizace

Náklady v řádu stovek 

tisíc korun
ANO 4Q 2021 12 měsíců Pasport je vypracován (ANO X NE) Odbor životního prostředí

Odbor investic a rozvoje 

města

PO2 SC5
5.2. Zlepšit osvětu a výchovu občanů 

města v environmentálních otázkách
Realizace

Náklady v řádu 

desítek tisíc korun
ANO Již zahájeno Průběžně

Počet účastníků vzdělávacích programů, počet 

zapojených partnerů
Odbor životního prostředí

Spolupráce se školskými 

zařízeními na území města a 

dalšími partnery v oblasti 

EVVO

PO2 SC5

5.3 Zavést motivační program pro 

občany v oblasti odpovědného přístupu 

k produkci a třídění odpadů

Realizace

Náklady v řádu stovek 

tisíc korun dle 

technologického 

řešení

ANO ?? 18 měsíců Počet zapojených občanů a dalších subjektů Odbor životního prostředí 
Ve spolupráci Technickými 

službami města Příbrami

PO2 SC6
6.1. Realizovat pravidelné osvětové akce 

pro veřejnost
Realizace

Náklady v řádu stovek 

tisíc korun
ANO 2Q 2021 Průběžně Počet osvětových akcí ročně

Odbor silničního 

hospodářství

Odbor školství, kultury a 

sportu 



PO2 SC6 6.2. Využít senzoriku a pracovat s daty Realizace

Náklady v řádu stovek 

tisíc korun až 

jednotek milionů 

korun

ANO ?? 24 měsíců Počet uístěných senzorů Odbor životního prostředí 
Odbor informačních 

technologií

PO3 SC7
7.1. Využít moderní telematiku pro řízení 

dopravy
Realizace

Náklady v řádu 

jednotek milionů 

korun

NE Již zahájeno 36 měsíců Počet dopravních uzlů, které jsou pokryty
Odbor silničního 

hospodářství

Odbor informačních 

technologií

PO3 SC7
7.2. Optimalizovat systém parkování na 

území města
Realizace

Náklady v řádu 

jednotek až desítek 

milionů korun

NE Již zahájeno 36 měsíců Počet "chytrých" parkovacích míst 
Odbor silničního 

hospodářství

Odbor životního prostředí

Odbor informačních 

technologií

PO3 SC8
8.1. Zvýšit dopravní bezpečnost 

rizikových skupin (chodců a cyklistů)
Realizace

Náklady v řádu 

jednotek milionů 

korun

ANO 3Q 2021 24 měsíců Počet zabezpečených lokalit
Odbor silničního 

hospodářství
Městská policie

PO3 SC8  8.2. Podpořit rozvoj cyklo dopravy Realizace

Náklady v řádu stovek 

tisíců až jednotek 

milionů korun

ANO Již zahájeno 36 měsíců
Počet dílčích technických opatření pro podporu a 

rozvoj cyklodopravy 

Odbor silničního 

hospodářství

Odbor investic a rozvoje 

města

PO4 SC9
 9.1. Podpořit partnerství veřejného a 

soukromého sektoru
Realizace

Náklady v řádu 

desítek tisíc korun
NE ?? Průběžně ?? Odbor kancelář města

PO3 SC9
10.1. Vypracovat strategii hospodaření 

s majetkem
Realizace

Náklady v řádu stovek 

tisíc korun
NE 2Q 2021 12 měsíců Koncepce je vypracována (ANO X NE) Odbor správy majetku

PO4 SC10

10.2. Zavést systém řízení financí 

(dluhový management a treasury 

management města)

Realizace

Náklady v řádu 

jednotek procent z 

výše investice

NE ?? 12 -24 měsíců Celkový objem emise Odbor ekonomický

PO5 SC11
11.1 Zpracování Strategie rozvoje 

Městského úřadu Příbram  

Realizace / 

zásobník
Do 450 tisíc Kč OP Zaměstnanost Již zahájeno 12 měsíců Strategie je vypracována (ANO X NE) Tajemnice

Odbor řízení projektů a 

dotací

PO5 SC11

11.2 Zpracování vybraných sektorových 

strategií, koncepcí a dalších podkladů 

pro strategické řízení (generel veřejného 

osvětlení, pasport mobiliáře)  

Realizace / 

zásobník
Do 1,5 milionu Kč OP Zaměstnanost 2Q 2021 12 měsíců

Generel veřejného osvětlení je vypracován (ANO X 

NE); Pasport mobiliáře je vypracován (ANO X NE)
Odbor správy majetku

Odbor řízení projektů a 

dotací

PO5 SC11

11.3 Vytvořit novou webovou aplikaci na 

správu a řízení strategických dokumentů 

a projektů města a úřadu

Realizace / 

zásobník

Nižší jednotky stovek 

tisíc Kč
NE 1Q 2022 12 měsíců Webová aplikace (ANO X NE)

Odbor řízení projektů a 

dotací

PO5 SC12

12.1 Zavést systém pravidelného 

monitorování spokojenosti zaměstnanců 

úřadu  

Realizace / 

zásobník

Realizace vlastními 

silami 
NE 1Q 2022 dlouhodobě Realizace dotazníkové šetření (ANO X NE) Odbor kancelář města

PO5 SC12
12.2 Aplikace nástrojů zjišťování zpětné 

vazby na činnost úřadu města 

Realizace / 

zásobník

Náklady v řádu 

desítek tisíc korun
NE 1Q 2023 dlouhodobě Zavedení metody Mystery Client  (ANO X NE) Odbor kancelář města 

PO5 SC13
13.1 Vytvoření pracovní pozice 

Koordinátor Smart City 

Realizace / 

zásobník

cca 550 tisíc Kč ročně 

při úvazku 1,0
NE ??  dlouhodobě

Obsazená pracovní pozice (ANO X NE)

Odbor řízení projektů a 

dotací

PO5 SC13
13.2 Spolupráce a rozvoj znalostí v 

oblasti Smart City 

Realizace / 

zásobník

cca 550 tisíc Kč ročně 

při úvazku 1,0
NE ?? dlouhodobě Počet nově navázaných spoluprácí a partnerství za rok 

Odbor řízení projektů a 

dotací


