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STRÁNKA 1 

 

1. CÍLE PROJEKTU 

Cílem projektu Živé Milevsko - Smart Region bude přímá podpora implementace 
konceptu Smart City v Milevsku, a to prostřednictvím:  

 tvorby dílčích strategických rozvojových dokumentů, které reálně městu 
pomohou implementovat efektivní a správná řešení v této oblasti 

 ustanovení a běžné činnosti týmu, který je zaměřen právě na rozvoj a 
implementace dílčích aktivit a řešení v definovaných oblastech rozvoje 
konceptu Smart City 

 realizace odpovídajících aktivit s cílem vytvoření pozitivního prostředí ve 
městě a pozitivního vnímání konceptu Smart City ze strany veřejnosti 

 

VIZE PROJEKTU 

Projekt Živé Milevsko - Smart Region v souladu s platnou strategií města Milevska: 

 nastartuje a bude trvale udržovat v běhu proces, ve kterém na promyšleném 
rozvíjení města i regionu aktivně spolupracují občané, veřejná správa, 
podnikatelská sféra, odborná a školská veřejnost se zaměřením na na nové 
technologie 

 rozvine existující strategické dokumenty města i regionu, rozpracuje je do 
dílčích strategií ve zvolených klíčových oblastech se zaměřením na využívání 
progresivních technologií 

 bude realizovat taková opatření, která zavedou nové technologie či myšlenkové 
koncepty, a přitom přinesou viditelné zlepšení kvality života pro občany 
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2. ZÁKLADNÍ OBLASTI ROZVOJE 

 

 

 

 

 

 

Podnikatelský park  

Tato oblast je primárně zaměřena na rozvoj přímé podpory podnikání zejména malých 
a středních podniků v Milevsku a jeho okolí. Cílem je vytvoření chytrého, účinného a 
účelného prostoru, který bude podporovat podnikatelské aktivity ve městě a jeho okolí.  

Součástí podnikatelského parku bude: 

1) Start-up Centrum 
2) Areál SMM 
3) Zóna malých podniků 
4) Dětské centrum 
5) Rozvojová zóna 
 
Plánované aktivity: 

 vytvoření prostoru pro rozvoj podnikatelských subjektů se 
zaměřením na malý a střední podnik (se současným zachováním 
prostoru pro možný vstup velkého podniku) 

 nastavení dlouhodobé politiky podpory podnikání pro město i celý 
region (strategický dokument) 

 rozvoj start-up programu, zahrnujícího prvky co-workingového 
centra (zaměření na inovativní nápady a myšlenky, sdílení know-how, 
nápadů znalostí a zkušeností)  

 vytvoření technologického zázemí v oblasti IT a administrativních 
služeb 

 třídění a likvidace odpadů s využitím inovativních technologií (se 
současným marketingem vůči veřejnosti na podporu větší odpovědnosti 
s nakládání s odpady) 

 spolupráce s firmami na inovativních a pilotních projektech 

 podpora učňovského školství 

 vytvoření dětského centra (ve spolupráci se soukromými subjekty) 

 

Podnikatelský 

park 

Doprava a 

veřejný 

prostor 

Kultura a 

cestovní ruch 
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Kultura a cestovní ruch  

V této oblasti chce město vyvíjet aktivity, které povedou k elektronizaci a zpřístupnění 
dat kulturního charakteru s cílem všeobecně podpořit rozvoj kultury a cestovního 
ruchu v Milevsku a okolí. Dílčím cílem v této oblasti je modernizace informačních a 
komunikačních technologií ve městě, především směrem ke zlepšení komunikace mezi 
Městským úřadem a občany, turisty a dalšími cílovými skupinami. 

Plánované aktivity: 

 aktualizace koncepce cestovního ruchu, rozšíření na region (strategický 
dokument) 

 koordinace kulturních aktivit (sjednocení webových informačních kanálů, 
vytvoření jednotné databáze s jediným výstupním kanálem, vytvoření sdíleného 
kalendáře kulturních akci) 

 šíření turistických informací (model pro méně známou, ale atraktivní 
lokalitu) 

 databáze zdrojů pro destinační marketing (SW) 

 zvýšení komunikace mezi veřejnou správou a veřejností, zvýšení podílu 
veřejnosti na rozhodování (pořízení informačních kiosků, elektronické 
úřední desky, moderovaná diskuze registrovaných občanů s využitím 
hlasovacího systému) 

 vyšší využití kapacit technologického centra ORP 

 řešení problému ubytovacích kapacit, revitalizace městských hotelů 
 

Doprava a veřejný prostor 

Tato oblast je zaměřena na vytvoření dopravního modelu města Milevsko a jeho okolí s 
cílem zajištění všeobecného rozvoje dopravní infrastruktury ve městě a jeho okolí. 
Doprava je jednou z prioritních oblastí veřejného rozvoje, proto je nutné se jí zabývat. 

Plánované aktivity: 

 vytvoření dopravního modelu města řešícího také MHD a spojení 
regionu s místy s větší nabídkou zaměstnání (strategický dokument) 

 využití moderních technologií k řešení dopravy a parkování 
 dobudování veřejného odpočinkového a aktivního prostoru (parky, 

dětská hřiště, sportoviště, rozvoj cyklotras a budování cyklostezek - v 
návaznosti na kulturu a cestovní ruch) 

 zajištění pasportizace veřejného osvětlení, inženýrských sítí a 
komunikací 

 vytvoření průběžného systému plánování oprav městské dopravní 
infrastruktury s participací veřejnosti 

 zřízení komise pro veřejný prostor (rada architektů) 
 tvorba územních studií veřejného prostoru (především centrum města) 
 proměna vozového parku na elektro a CNG  
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3. DOTAČNÍ MOŽNOSTI 

A. Operační program zaměstnanost – výzva č. 58 
 
Z této výzvy lze podpořit vznik speciálních týmů k implementaci strategie Smart Cities. 
Součástí projektu může být též tvorba strategických rozvojových dokumentů popř. 
školení zaměstnanců a další návazné aktivity. 
 
B. Integrovaný regionální operační program – výzva č. 26 
 
Jednou z podporovaných aktivit je i oblast eCulture, která může být pro Město 
Milevsko zajímavá v rozvoji smart technologií v oblasti ukládání, správy a následného 
zveřejňování dat. Projekty mohou dosahovat nákladů až do výše 30 mil. Kč, 
spolufinancování města je 10 %.  
Cílem je vytvoření informačního systému pro snadný přístup odborné i laické 
veřejnosti ke kulturnímu obsahu a k datům kulturní povahy v digitální podobě a v 
podobě open dat a dosáhnout tak zvýšení využití kulturního obsahu. Výstupem 
projektu musí být nově pořízený nebo modernizovaný informační systém. 
Ukázkové výstupy projektu, které mohou být v rámci následného projektu 
implementovány, jsou: 

 Vytvoření BigData platformy pro ukládání a správu kulturních dat využitelných 
v rozvoji sociálních, kulturních, propagačních a turistických aktivit města. 

 Nasazení nástrojů pro správu uživatelských práv, možnost spolupráce více 
organizací, efektivní sdílení dat a zajištění požadovaných pravidel na základě 
autorských práv k publikovanému obsahu. 

 Implementace nástrojů pro automatizované zpracování a moderní publikaci 
multimediálního obsahu prostřednictvím webu a sociálních sítí, včetně nástrojů 
pro monitoring a vyhodnocování chování uživatelů. 

 Implementace webového prostředí pro publikaci dat a komunikaci s veřejností, 
včetně nástrojů pro interakci s uživateli a možnosti přispívání do datového 
fondu. 

 Mobilní aplikace pro práci s daty a zveřejňování dat prostřednictvím mobilních 
platforem. 

 Moderní služby pro vývojáře třetích stran, umožňující integraci platformy s 
jinými informačními systémy prostřednictvím univerzálního komunikačního 
rozhraní nebo formou konektorů do hlavních cloud služeb, sociálních sítích a 
CMS nástrojů pro správu obsahu. 

 
C. Operační program životní prostředí – Výstavba a modernizace zařízení pro 
sběr, třídění a úpravu odpadů 
 
Služby Města Milevska, spol. s.r.o. vybudují za spolupráce města Milevska nový prostor 
v Podnikatelském parku zaměřený na dotřiďování TKO (tuhého komunálního odpadu) 
formou rozšíření a zmodernizování sběrného dvora a výstavbou linky na dotřiďování 
obalů. Součástí projektu je i prostor pro zpětný výkup a prodej použitých stavebních 
materiálů a prostor pro 24 hodinový provoz sběrných nádob na TKO. 
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4. KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU  

Projekt bude rozdělen na několik klíčových aktivit:  

1. Tvorba strategických rozvojových dokumentů v rámci implementace 
konceptu Smart City v Milevsku 

2. Postupný start realizace funkčních projektů 
3. Ustanovení a běžná činnost týmu zabývajícího se rozvojem projektu „Živé 

Milevsko - Smart Region“ 
4. Realizace odpovídajících marketingových aktivit a propagace již existujících 

smart řešení 

Tvorba strategických rozvojových dokumentů  

Cílem této aktivity je zajištění rozvoje konkrétních oblastí v rámci implementace 
konceptu Smart City v Milevsku. Tým zabývající se rozvojem projektu „Živé Milevsko - 
Smart Region“ bude implementovat konkrétní rozvojové směry, projekty, myšlenky, 
které se budou realizovat v rámci této aktivity.  

Oblasti, ve kterých dojde k tvorbě strategických rozvojových dokumentů:  

 Strategický rozvojový dokument „Živé Milevsko - Smart Region“ 

 Strategie rozvoje podnikatelského parku Milevsko (součástí bude strategie 
podpory malého a středního podnikání v Milevsku a strategie inkubačního a 
akceleračního programu v Milevsku) 

 Strategie rozvoje dopravy a veřejného prostoru  

 Strategie rozvoje konceptu eCulture a cestovního ruchu.  

Ustanovení a běžná činnost týmu zabývajícího se rozvojem projektu „Živé 
Milevsko - Smart Region“ 

Tato aktivita předpokládá vytvoření týmu, jehož základní náplní činnosti bude rozvoj 
aktivit ve výše uvedených oblastech, které jasně povedou k rozvoji konceptu Smart 
City v Milevsku. Tým bude kromě koordinace a řízení jednotlivých rozvojových aktivit 
zajišťovat též relevantní marketingové aktivity, které jsou popsány dále. Tým bude 
složen z hlavního koordinátora projektu a z dalších odborníků na výše uvedené oblasti, 
kteří budou zajišťovat a zodpovídat za realizaci konkrétních aktivit a činností, 
vedoucích k všeobecnému rozvoji a implementaci konceptu Smart City ve městě 
Milevsko.  

 dojde k vytvoření účetně odděleného střediska v rámci odboru investic a správy 
majetku 

 

 

 



ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION 
 

STRÁNKA 6 

Realizace odpovídajících marketingových aktivit  

Tato klíčová aktivita je primárně zaměřena na realizaci marketingových aktivit 
projektu „Živé Milevsko - Smart Region“ směrem k následujícím cílovým skupinám:  

 občané Milevska,  

 přátelé obce 

 turisté (specifické skupiny – auto+moto, cyklo, veř. doprava a pěší) 

 zaměstnanci Městského úřadu,  

 podnikatelské subjekty,  

 studenti středních popř. vysokých škol (možnost účasti ve start-up 
programu),  

 odborná veřejnost (životní prostředí, historici, umělci,…) 

 výzkumná a vývojová pracoviště apod.  

Základem této aktivity je zpracování marketingového plánu konkrétních aktivit, které 
mohou být v budoucnu realizovány. Další významné nástroje marketingu, které by 
měly být komplexně realizovány, jsou:  

 webová prezentace konceptu „Živé Milevsko - Smart Region“  

 aktivita na sociálních sítích,  

 konkrétní plán událostí, akcí apod., směřované k jednotlivým cílovým 
skupinám projektu, uvedených výše 

 zapojení veřejnosti (elektronické hlasování) 
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5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU  

Zastřešující subjekt - Projektový tým: 
Ing. Ivan Radosta – starosta 
Mgr. Martin Třeštík – místostarosta 
Ing. Vladimíra Štorková – tajemnice 
Jaroslava Procházková – odbor investic a správy majetku 
Ing. Jana Huptychová – odbor investic a správy majetku 
Vít Král – jednatel SMM 
Bc. Vít Kratochvíl – ředitel Domu kultury 
Bc. Lada Šetinová, Dis. – asistentka vedení SMM 
 
Pro každou základní oblast rozvoje (podnikatelský park, cestovní ruch a kultura, 
doprava a veřejný prostor) bude sestavena řídící skupina složená následovně: 
 

 mentor  

 garant (řídí odborně určenou oblast, aktivně se podílí na tvorbě strategických 
dokumentů) 

 administrátor (z řad MěÚ) 

 členové týmu  

 odborná veřejnost 
 
Nad řídícími skupinami bude tzv. Koordinátor projektu Živé Milevsko - Smart 
Region (0,5 úvazku na dva roky), který bude zároveň řídit projektový tým a 
Koordinátor marketingových aktivit (0,5 úvazku na dva roky). Koordinátor 
projektu bude vedle řízení celého projektu výrazně zaměřen na budování 
podnikatelského parku. 
 
Jednotlivé osoby v pracovní skupině budou vybírány na základě požadavku mentora 
oblasti a koordinátora projektu a budou odsouhlaseny zastřešujícím projektovým 
týmem. 
 


