Plán činnosti na volební období 2018 – 2022.
Plán činnosti na volební období 2018 – 2022, který vychází z realizace Plánu činnosti volebního
období a volebních programů zvolených uskupení.









Rozšíření informačního systému občanů zřízením infokanálu v kabelové televizi a informačního
kiosku ve středu obce.
Realizace informačních tabulí v obci.
Zveřejnění kroniky online.
Realizace protihlukového valu podél dálnice u Velatic.
Podání žádosti na zahájení komplexních pozemkových úprav v obci.
Propojení obcí s brněnskou aglomerací sítí cyklostezek včetně propojení od Bedřichovic – projekt
DSO Šlapanicko.
Údržba a obnova zeleně v extravilánu i intravilánu obce.




Doplnění dětských hřišť a realizace ploch uvnitř hřiště systémem umožňujícím využití hřišť i
v deštivých a blátivých obdobích roku.
Realizace školního atletického hřiště ve sportovním areálu.
Realizace parkour-workoutového hřiště pro děti a mládež a venkovních cvičebních prvků
využitelné dospělými i seniory.
Rekonstrukce víceúčelového minihřiště s umělou trávou.
Návrh koncepce využití domečku „Šilarovo“ ve sportovním areálu a postupná realizace.





Zavedení nového sytému poskytování široké nabídky sociálních služeb v obci.
Kamerový systém v obci – postupné rozšiřování.
Postupná obnova kulturních památek a památek místního významu v obci.






Dokončení nového územního plánu obce.
Program rozvoje obce Podolí – aktualizace.
Zpracování pasportů a strategických dokumentů obce.
Vyřešení využití Pachrovy vily, její rekonstrukce.






Rekonstrukce vstupu hřbitova, hřbitovní zdi a technické budovy.
Zbudování chodníku od sokolovny k obecnímu úřadu a na Kolonku II. část.
Obnova ulice Za Obecním úřadem a Nová v návaznosti na uložení vedení NN do země.
Nové veřejné osvětlení v ulici Malá Ulička v návaznosti na uložení nadzemního vedení elektřiny
do země.
Rekonstrukce potočního propustku Kolonka.
Obnova veřejného osvětlení v obci výměnou za LED lampy.
Řešení dopravního napojení plochy pro podnikatelské účely u Slatiny.
Prověření dostavby druhého NP mateřské školky, zřízení specializované učebny v základní škole.
Realizace nové požární zbrojnice s plochou pro výcvik mužstva i mladých hasičů a pro údržbu
techniky.
Zbudování sociálního zařízení na sokolském dvoře.
Prověření realizace krytého přístřešku pro pořádání kulturních akcí na dvoře sokolovny.
Postupná realizace jednotlivých etap úprav silničního průtahu obcí dle zpracované
architektonicko-urbanistické studie a projektové dokumentace.
- bezpečný vjezd do obce na ulici Rybník a ulice Rybník
- příprava postupné přestavby návsi
- dokončení urbanistické stude garáží nad sportovní halou a příprava koncepčního řešení
náhrady původních garáží za pomníkem II. sv. války













