
 

 

 

V Písku, 12. září 2016 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

rád bych Vás pozval na první ročník odborné konference CityCON 2016, nad níž jsem převzal záštitu. 

Konference se se koná 22. září 2016 v prostorách Kulturního domu v Písku a bude věnovaná 

problematice Smart City a Smart Region.  

  

Město Písek je pilotním „chytrým“ městem České republiky.  Koncept Smart City pojímáme jako 

soubor několika oblastí – především dopravy, energetiky, bezpečnosti, vodního a odpadového 

hospodářství a IT, které všechny oblasti navzájem propojují. Koncept má mít pozitivní environmentální 

dopady a díky tomu jsou jednotlivá opatření podporována evropskými dotačními tituly. 

  

Smyslem konference CityCON 2016 je podělit se s Vámi o zkušenosti s přípravou samotného 

konceptu Smart City i jeho uváděním do praxe.  Setkáte se s představiteli státní správy i samosprávy, 

mj. vystoupí šéfporadce ministra životního prostředí Ing. Petr Kalaš, zástupci MMR, zástupce Městské 

části Praha 3, zástupci odborných pracovišť a VŠ ČVUT i technologických společností, které dodávají 

„chytrá“ řešení. Přednášet bude i výkonný ředitel Czech Smart City Clusteru Radovan Polanský. 

Budete mít možnost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti inteligentních měst a jejich 

praktickými ukázkami. Hlavními programovými okruhy konference jsou technologie, inovace, 

municipalita a životní prostředí ve vztahu k chytrým městům. Po skončení budeme mít příležitost 

k diskusi u skleničky vína při neformálním networkingu. 

  

Pořadatelem a organizátorem akce je Technologické centrum Písek s.r.o., jeden ze zakládajících 

členů národní platformy Czech Smart City Cluster, iniciátor, technologický partner a propagátor 

konceptu Smart City Písek.  Město Písek akci podporuje. Konference je určena především pro 

představitele státní správy a samosprávy, dodavatele technologií, zástupce univerzit, dalších 

vzdělávacích, výzkumných a vývojových institucí a odbornou veřejnost. 

  

Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách www.citycon.cz.  Nezbytnou 

podmínkou účasti na konferenci je Vaše registrace.  

  

Osobně jsem přesvědčen, že „chytrá“ řešení mají spojovat, a proto věřím, že mé pozvání přijmete. 

Těším se na setkání s Vámi. 

  

S pozdravem, 

 
 


