
 
Projektový záměr 

„Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města 

Milevsko“ 
 
Popis projektu 
 
Předmětem tohoto projektu je modernizace stávajícího varovného systému a uvedení do 
provozu protipovodňového monitorovacího, varovného a informačního systému pro město 
Milevsko v rozsahu:  

 Protipovodňový monitorovací a varovný systém 

 Varovný a informační systém obyvatelstva VISO/VOX (118 Bezdrátových hlásičů) 

 Doplnění  digitálního povodňového plánu  
Projekt bude zahrnovat kompletní dodávku, montáž, uvedení do provozu, jakož i důkladné 
seznámení osob určených zadavatelem. Projekt bude realizován v souladu s platnými 
právními předpisy ČR, normami ČSN a dle ostatních závazných a doporučených předpisů a 
metodik. 
 
Výhody projektu 

 Značné zkvalitnění kvality poslechu rozhlasu ve městě Milevsko. 

 Snížení nákladu na servis rozhlasu (nový rozhlas bude v záruce min. 2 roky) 

 Aktualizace stávajícího povodňového plánu a jeho digitalizace (podmínka získání 
dotace) 

 Aktualizace stávajícího varovného systému VISO/VOX výstavba nových 
obousměrných hlásičů a reproduktorů s diagnostikou,  nové PC, nova SW aplikace, 
propojení s internetem a webovým prostředím města 

 Zasílaní hromadných SMS, emailu, sdílení informaci na webové stránky města  

 Instalace hladinových čidel v případě vzniku povodní – integrace stávajících do 
jednotného prostředí 

 Komplexní řešení rozhlasu s funkcí varovného systému dle zákona 239/2000 Sb. a 
protipovodňových opatření 

 Efektivní nástroj pro práci povodňové komise - tablety atd. 

 Výměna jednosměrných za obousměrné bezdrátové hlásiče  

 Doplnění nových hlásičů do oblasti, kde není rozhlas 
 

Účelnost vybudování varovného a informačního systému na území města Milevsko 

1. Přívalové deště, povodeň 

2. Požár budov – informování lidí, aby do zasažené oblasti nevstupovali, nebo aby 

vyklidili oblast 

3. Únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje (např. zimní stadion) nebo mobilního 

zdroje (havárie při převozu nebezpečné látky) 

4. Znečištění ovzduší 

5. Narušení dodávky pitné vody 

6. Narušení dodávky el. energie  

7. Období mimořádného sucha – informace o užívání s vodou 

8. Školy, úřady – informování nejbližšího okolí o nebezpečném pachateli 



9. Informování o ztrátě dítěte 

10. Blackout 

11. Vyhlašování evakuace 

12. Teroristický útok všeobecné ohrožení 

13. Zabránění paniky obyvatelstva  v případě mimořádné události 

14. Rozsáhle omezení veřejné dopravy/ automobilové dopravy z různých důvodů 

 
Financování 
 
Odhadovaná cena projektu jsou dle varianty: 
 
Na základě zpracované projektové dokumentace jsou možné dvě varianty řešení: 
 
Varianta 1 Dražší   4,45 mil. Kč  bez DPH  
 
Výhody: 

- velmi rychlá diagnostika 
- automatický přenos hlášení na webové schránky města 
- ovládání rozhlasu je možné z více klientu na městském úřadě pomoci aplikace klient 

server 
- integrace hladinoměrů a srážkoměru do jednotného prostředí s možností analýzy 

postupových dob 
- odesílaní  SMS s možnosti zpětné odpovědi  
- auto diagnostické funkce měření signálu  
- nižší servisní náklady   

 
Nevýhody 

- vyšší cena,  
 
Varianta 2 Levnější  3,7 mil. Kč  bez DPH  
 
Výhody: 

- nižší pořizovací cena 
- kompatibilita s projekty Smart City 

 
Nevýhody 

- pomalejší diagnostika 
- nemožnost automatický přenos hlášení na webové schránky města 
- ovládání rozhlasu je možné pouze z jednoho místa maximálně ze dvou ale né 

plnohodnotně  
-  nemožnost integrace hladinoměrů a srážkoměru do jednotného prostředí s možností 

analýzy postupových dob 
- omezené odesílaní  SMS bez zpětné odpovědi  

 
 
Obě varianty zajistí plnohodnotný moderní rozhlas pro město Milevsko s napojením na  
jednotný systém varování vyrozumění HZS Jihočeského Kraje, časové možnosti spouštění 
rozhlasu a ovládání varovného systému pomoci telefonu.   
 
 

Projekt bude financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu životního 
prostředí, Prioritní osy 1 – specifický cíl  1.4 Aktivita 1.4.3. – Omezování rizika povodní, 
Podoblasti podpory - Zlepšení systému povodňové služby. 
 



Finanční spoluúčast města na tomto projektu je: 30% z celkové ceny. 
 
 
Harmonogram 
 

1. Schválení projektového záměru radou města 
2. Kompletace žádosti  
3. Podání žádosti na základě výzvy ze SFŽP (předpoklad prosinec 2019) 
4. Schválení dotace (cca 3 měsíců od konce výzvy) 
5. Příprava výběrového řízení na realizaci zakázky (cca 2 měsíce) 
6. Realizace projektu dle rozsahu max. 6 měsíců 

 
Vhodná výzva pro podání žádosti města Milevsko je Prosinec 2019 

 
 
Předpoklad realizace projektu je rok 2021 nebo 2022. 
 
Předpokládané náklady na realizaci žádosti o dotaci, které jsou zpětně uznatelné 
 

1) Sepsání žádosti o dotaci - 0 Kč (zpracuje město svépomoci) 

2) Zpracování výběrového řízení – 40 000 Kč (uznatelný náklad 2020, nebo zpracuje 
město svépomoci) 

3) Administrace projektu – 0 Kč (zpracuje město svépomoci) 
 

 
Odhad provozních nákladů 
 
Systém je přísně navržen tak, aby minimalizoval provozní náklady. Rámcově lze odhadovat, 
že náklady na provoz systému nepřesáhnou 18 000 Kč ročně. Přesné náklady budou 
vyčíslené v době přípravy projektové dokumentace.   
 
Vyjádření projektanta: 
 
Jedná se o poslední možnost získat dotaci na moderní městský rozhlas, který komplexně 
řeší informovanost ve městě. 
Varování a informování obyvatelstva, v případě mimořádné události, je ze zákona povinnost 
každé obce a města v ČR, kterou ukládá zákon 239/2000. V dalším období již nebude 
možné získat dotaci na tento systém a město si bude muset pořídit obdobný  systém za 
plnou cenu. Stávající informační systém ve městě Milevsko je velmi zastaralý, nesplňuje 
požadavky na moderní systémy varování a vyrozumění a je jak technicky tak morálně 
zastaralý. Stávajících cca 55 ks obousměrných hlásičů nemůže ozvučit kvalitně město. 
Stávající rozhlas proto trpí navíc akustickými poruchami nízkou / vysokou hlasitostí a nízkou 
srozumitelnosti. 
 
Nový systém bude komplexní a bude využívat moderní způsoby komunikace, například SMS 
zprávy, emaily, web, případě sociální sítě. Navíc bude systém splňovat všechny podmínky 
celostátního systému varování a vyrozumění. 
 
Vyšší pořizovací cena z dotačního projektu zajistí nižší provozní náklady a vyšší kvalitu, než 
jsou obyčejné obecní rozhlasy. 
 
Při financování 30% je to vždy výhodnější, než si pořídit nekvalitní, provozně drahý a 
poruchový systém za nižší pořizovací ceny. 
 
Vypracoval: Ing. Vladimír Pavlík 



Datum: 29.7.2019 


