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Tabulka 1 Seznam zkratek

IoT

Internet of Things

OÚ

Obecní úřad

VO

Veřejné osvětlení

5G

5G sítě
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1. Úvod
Pro správné uchopení významu „Smart City“ pro město, obec nebo i vesnici (Smart village) je
doporučováno řídit se podle kontextu Evropského sdělení C (2012) 4701 final, který obsahuje možnosti
uplatnění ICT (informačních a komunikačních technologií), díky čemuž dochází k rostoucímu trendu
pokroku, ať již ve formě úspor energie, zkvalitnění mobility a dopravních systémů a další.

1.1. Národní metodika Smart City
Při tvorbě konceptu inteligentních měst je zapotřebí provázat řešení jednotlivých agend města.
V národní metodice byl vytvořen rámec, který se skládá z 16 hierarchicky uspořádaných komponent,
které lze rozdělit na 4 na sebe navazující vyšší celky1:
A. Organizační (Město; Smart governance), který spočívá v organizaci složek města (plně v
souladu s MA21); v kontextu Smart City slouží ke zpracování získaných (naměřených) dat a jejich
následné aplikaci v rozhodovacích procesech města.
B. Komunitní (Občan; Smart citizen) (částečně v souladu s MA21), který spočívá v zavedení
nástrojů pro elektronickou komunikaci města a občanů, v kontextu Smart City pak slouží k využití
občanů coby zprostředkovatelů „živých senzorů“ ke sběru dat a názorů.
C. Infrastrukturní (Technologie; Smart economy, Smart living, Smart environment a Smart
mobility), který se zabývá zavedením informačních a komunikačních technologií pro řešení jednotlivých
agend města; v kontextu Smart City se jedná o vytvoření celistvého systémového organismu se
schopností detekovat různé jevy na infrastruktuře města, zasílat tyto informace k centrálnímu
zpracování a publikovat tato data k volnému využití veřejností.
D. Výsledný (Inteligentní město; kvalita života, atraktivita města/brand), který je cílem tvorby
inteligentních měst, v kontextu smart City představuje měřitelné a vyčíslitelné hodnoty atraktivnosti
města z hlediska jeho otevřenosti, čistoty, ekonomické výhodnosti a pověsti.

Klíčová pro tvorbu a následnou realizaci konceptu inteligentních měst je spolupráce a
provázanost. Je potřeba zavést efektivní dohody o spolupráci a partnerství s klíčovými zájmovými

1

MMR.cz/Metoda konceptu inteligentních měst
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skupinami města, jako jsou např. podniky, čímž se jejich činnost prováže s veřejným sektorem, popř.
školy, neziskové společnosti apod. Rovněž je důležitá i mezisektorová spolupráce, například na dopravu
nelze nahlížet jako na sektor, ale jako na nedílnou součást chytrého města mezi dalšími nedílnými
součástmi.
Tvorba a projektování Smart City není pouze technický obor, naopak, jedná se o unikátní
propojení a spolupráci mezi na první pohled odlišnými odbory, přičemž technologie je pouze nástrojem
k vytvoření tohoto vztahu a k synergickým efektům.
Hlavním místním východiskem je Program rozvoje obce Podolí 2020–2025. Tato koncepce
navazuje na tento dokument.
•politický závazek
•vize obce
•organizace a odpověnost
•strategie a akční plán
•spolupráce a dlouhodobí
partneři

•plošné řešení
•víceúčelové řešení
•integrované řešení
•orevření řešení

A

B

organizace

komunita

(obec)

(občan)

C

D

infrastruktura

inteligentní
obec

•aktivuje a propojuje
•dává informace
•vytváří komunity a prostor k
seberozvoji
•sdílí (ekonomika sdílení)
•kultivuje veřejný prostor

•kvalita života
•obec digitální, otevřená a
kooperativní
•obec zdravá a čístá
•obec ekonomicky atraktivní
•obec se skvělou pověstí

Obrázek 1 Přehled rámce inteligentního města (Metodika SC 2015)
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1.2.

Účel koncepce

Strategický dokument „Strategie Smart City obce Podolí u Brna“ vzniká ve spolupráci s dalšími
aktuálně vytvářenými strategiemi. Jsou to koncepce rozvoje veřejného osvětlení, studie odtokových
poměrů, strategie boje se suchem, strategie rozvoje zeleně, koncepce rozvoje sportu a strategie
bezpečnosti. Všechny tyto dokumenty jsou úzce propojeny a strategie Smart City na ně navazuje.
Vzhledem k vývoji digitální doby a Smart řešení pro města a obce, je zapotřebí mít na zřeteli, že
tento dokument je vstupní bránou do procesu vytvoření z obce Podolí „Smart City“, neboli obec s
udržitelným rozvojem, vynikající kvalitou života občanů, s bezpečností a maximální efektivitou využití
energie. To vše za přispění využití nejmodernějších technologií.
Koncepce SC má i dílčí cíle, které se dají definovat takto:
•

Stanovení (smart) cílů rozvoje pro daná odvětví.

•

Stanovení společné priority všech aktérů participujících na životě v obci a okolí.

•

Navržení reálných řešení s ohledem na jejich provázanost vč. definování nástrojů a zdrojů
nutných k jejich implementaci
Je důležité, aby tento dokument lidé v obci vnímali jako nástroj ke zlepšení každodenního života

obce, nikoliv jako systém zavádění technologických novinek, neboť je pojímán v širším významu, kdy je
rozvoj a fungování obce efektivně podpořen využitím moderních technologií ve spojení s lidským a
sociálním kapitálem. Díky přijetí této koncepce vzniknou příležitosti v podobě nových pracovních míst
či sekundárně v podobě zvýšení produktivity obce a zvýšení přílivu mladých, vzdělaných obyvatel.
Rovněž může vzniknout nezanedbatelný prostor pro zvýšení investic do obce, ať již v podobě finančních
zdrojů z dotačních programů, nebo i přiliv tuzemských investic.
Celá koncepce je rozdělena do tří hlavních částí, analytická, návrhová a implementační část.
Analytická část se zabývá, jak z názvu již vyplývá, zkoumáním a analýzou vstupů ze strategických
a koncepčních dokumentů obce a z diskuse pracovníku OÚ. Nejprve jsou analyzovány jednotlivé oblasti
Smart City a následně je použita souhrnná SWOT analýza včetně stanovení dílčích strategií. Výstupy z
analytické části slouží k vytvoření dalších částí koncepce.
V návrhové části, je provedena komparace cílů z dokumentu rozvoje obce s cíli Smart City, které
se definovaly díky analytické části. Následně je zde implementační část, kde je uveden zásobník aktivit
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s detailnějším popisem, cílem, zodpovědným subjektem a odhadovaným rozpočtem, případně
s možnými zdroji financování.

1.3.

Prioritní oblasti koncepce

Koncepce Smart City je rozdělena do pěti tematických oblastí. Toto členění koresponduje
s Metodikou konceptu inteligentních měst (Vláda.cz, závěrečná zpráva SC) a spotřebami měst a obcí.
Toto rozdělní není předpisem, v dalších zdrojích je možno nalézt rozdělení další. Pro potřeby této
koncepce se sledují oblasti:
•

Chytrá správa (Smart governance)

•

Chytří lidé (Smart people)

•

Chytrá mobilita (Smart mobility)

•

Chytré prostředí (Smart environment)

•

Chytrý domov a životní styl (Smart living)

•

Chytrá ekonomika (Smart economy)
Pro úspěšnou implementaci koncepce chytrého města do praxe je stěžejní způsob a rozsah její

komunikace. Je zapotřebí komunikovat vzhledem k hlavním cílovým skupinám, ať už se jedná o místní
podnikatele, obyvatele obce, tak i o představitele obce a pracovníky obecního úřadu. Hlavně tito
pracovníci musí mít pozitivní motivaci, protože to budou především oni, kdo budou chytré řešení
zavádět, propagovat a následně s ním nakládat.
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2. Analytická část obecná
Cílem této části koncepce je cílený výběr aspektů života v obci z hlediska Smart City a jejich
provázání. Podstata v této části není v podobě úplně nových informací a výčtů všech hledisek fungování
obce, ale právě naopak, analytická část přináší sumarizaci a následnou kategorizaci nejdůležitějších
poznatků z různých zdrojů a jejich využití pro tvorbu konceptu inteligentních měst.
Pro tvorbu této analýzy byly využity koncepční, strategické a rozvojové dokumenty obce a kraje, které
byly doplněny o výstupy z diskusí se zaměstnanci OÚ.

2.1. Poloha obce
Obec Podolí se rozkládá na jižních svazích Drahanské vrchoviny asi 8 km východně od Brna
v Jihomoravském kraji. Nadmořská výška středu obce je 238 m. Nejvyšším místem je Zukalův kopec 325 m n. m. Rozloha katastrálního území je 625,45 ha, z toho je 530 ha (85 %) zemědělská půda. Obcí
protéká potok Říčka, který pramení v zóně klidu Říčky. Je pravostranným přítokem Litavy a podílí se na
odvádění vody z jižní části Moravského krasu.2

Obrázek 2 Katastrální území obce Podolí (WMS Základní mapa a WMS KN, ČUZK 2020)

2

Obecná charakteristika obce, dostupná na www.podoliubrna.cz
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2.2. O obci
Okolí obce Podolí patří k významným archeologickým lokalitám v regionu, kdy nejstarší nálezy
jsou z doby kamenné (před 3 mil. let). Dosud nejstarší známou písemnou zmínkou o Podolí je latinsky
psaná bula papeže Řehoře IX. ze 24. září 1237 adresovaná zábrdovickému klášteru. V letech 1792–1795
postavila kapitula sv. Petra (snad na místě bývalé tvrze) v obci zámek. Již deset let po dokončení této
stavby se přehnala okolím obce vojska armád, které se utkaly v bitvě u Slavkova a spáchala velké škody
na zámku i v obci. Statika stavby byla též ohrožena vlivem nestabilního podloží. V roce 1869 byl zámek
rekonstruován a dnes je v budově zámku sídlo Obecního úřadu. Nepřehlédnutelnou dominantou obce
je kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl vysvěcen 7. května 1899. Byl postaven společným úsilím
většiny obyvatel obce. Velká rekonstrukce interiéru proběhla v r. 1996 a nová střecha na věži byla
instalována v r. 2000. Kostel se může pochlubit výbornou akustikou, která umožňuje nádherný zážitek
i při pořádání koncertů.3 V katastru obce Podlí je situován kopec Žuráň, odkud Napoleon Bonaparte
řídil operace svých jednotek v průběhu bitvy u Slavkova a na němž je situován Pomník obětem
Napoleonských válek.
Obcí prochází silnice III. třídy, jejíž označení třetí třídou na konci obce končí. Obec je průjezdná
směrem od dálnice D1 do městské části Brno Líšeň. Přes jižní část katastru obce prochází dálnice D1. 4
Obec je členem několika svazků obcí, a to Mikroregion Roketnice, Dobrovolný svazek obcí pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko, Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko a MAS Slavkovské bojiště.

2.3. Demografie
V obci žilo k 31. 12. 2018 celkem 1 442 obyvatel, z toho 755 mužů a 687 žen, průměrný věk
obyvatel obce je 40,9 let.5
Dle prognózy JMK bude počet obyvatel v Jihomoravském kraji stagnovat nebo spíše mírně
klesat. Oproti tomu v obci Podolí se v posledních letech projevil výrazný nárůst obyvatel stěhováním
z města Brna. Počet obyvatel v posledních letech vzrostl oproti dlouhodobě klesající tendenci od 70.
let minulého století. Příznivé životní podmínky a snadná dopravní dostupnost obce tento trend dále

3

Historie obce, dostupné na www.podoliubrna.cz
Geoportál ŘSD, 2020, dostupné na www.geoportal.rsd.cz
5
ČSÚ, 2020, dostupné na www.czso.cz
4
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podporují. V letech 2000-2018 došlo k nárůstu počtu obyvatel o 40,1 %, což bylo způsobeno především
rozvojem bytové výstavby. Obecně jsou přírůstky obyvatelstva v obcích, které tvoří nejbližší zázemí
Brna, kladné.
Vývoj počtu obyvatelstva v Podolí
v letech 2000-2018
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Obrázek 3 Vývoj počtu obyvatelstva v Podolí (ČSÚ, 2020, dostupné na www.czso.cz)

Obec prioritně plní a bude plnit funkci bydlení, rekreace, sportu a podnikatelských aktivit ve
vazbě na město Brno a představuje oblast s možností rozvoje těchto funkcí. Blízkost a dostupnost města
Brna, kam převážná většina obyvatel dojíždí za prací, občanskou vybaveností a školstvím, umožňuje
spojit bydlení na venkově v dobrém přírodním prostředí s přednostmi života ve městě. V posledních
několika letech byla realizována nová obytná zástavba na severozápadním a východním okraji obce,
jedná se o novodobou rozvolněnou zástavbu. V obci se tedy vyskytuje obytná zástavba dvojího typu:
tradiční komplexy statků s hospodářskými trakty a zázemím se sady a zahradami a novodobá zástavba
se samostatně stojícími RD v zahradách. Z tohoto důvodu je možno počítat s nárůstem počtu obyvatel
tam, kde budou obcí vytvořeny vhodné podmínky pro výstavbu.6

6

Program rozvoje obce Podolí na období 2020-2025, dostupné na www.obecpodoli.cz
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Na níže uvedených leteckých snímcích obce je dobře patrné, jaké změny v zastavěnosti proběhli
mezi roky 2003 a 2020. Patrná je rozšířená zástavba na východě a na západě obce. Obec Podolí se tam
řadí mezi obce s progresivním růstem počtu obyvatel.

Obrázek 4 Letecký snímek obce v roce 2003 (dostupný na Mapy.cz)

Obrázek 5 Letecký snímek obce v roce 2020 (dostupný na Mapy.cz)
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2.4. Struktura obce
Obec Podolí má je obcí s běžným obecním úřadem. Obcí s rozšířenou působností (ORP) pro obec
Podolí je město Šlapanice. Šlapanice jsou taktéž obcí s pověřeným obecním úřadem (POU). V současné
době (období 2018–2022) má samospráva obce strukturu:
•

9 zastupitelů
o starosta
o místostarosta
o 7 zastupitelů

•

výbory
o finanční výbor
o kontrolní výbor

•

komise
o výstavby a investice
o životní prostředí
o kulturní
o sportovní
o mediální
o sociální

Struktura obecního úřadu:
•

starosta

•

místostarosta

•

úředník

•

účetní

2.5. Shrnutí
Obec Podolí spadá do spádového území města Brna. Díky blízkosti dálnice D1 je zde rychlé
dopravní spojení. Toto s sebou přináší problémy spojené s vyšší frekvencí dopravy přes obec a další
problémy spojené s bezpečností, kdy je zde poměrně vysoká míra kriminality a přestupků. Obec má

14

zpracovány dlouhodobé strategie, pasporty, koncepce a urbanistické studie, kterými se řídí a jejichž
cíle postupně naplňuje, i díky aktivnímu vyhledání různých dotací. Lineárně se zvyšující počet obyvatel
obce dokládá atraktivitu této lokality pro mladé obyvatelstvo, kdy se obec systematicky rozrůstá. V obci
je systematicky obnovována technická infrastruktura (např. veřejné osvětlení), kdy je zamýšleno její
využití pro prvky Smart City. Obec je silně orientovaná na sportovně-kulturní oblast a práci s mladými
sportovci. Lze konstatovat, že správa obce je velmi pokroková a aktivní ve zkvalitňování života v obci s
využitím moderních technologií a postupů.
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3. Analytická část Smart oblastí
Tato kapitola obsahuje analýzu současné situace v dané oblasti. Definuje pozitiva a negativa pro
každou podoblast, s tím, že tuto analýzu doplňuje SWOT analýza. Jednotlivé faktory jsou seřazeny dle
důležitosti od nejvíce zásadní aspekt po nejméně zásadní. Po rozdělení do čtyř kvadrantů je na konci
kapitoly vytvořena matice strategií, která pomáhá pro stanovení strategických cílů (v další části
koncepce) a rovněž také k identifikaci možností, jak minimalizovat slabé stránky, případně se vyhnout
ohrožení. Matice strategií je vytvořena jako sumarizace výstupů ze SWOT všech oblastí.

3.1. Analýza oblasti Smart governance
Obec Podolí je v oblasti elektronické komunikace, elektronické správě i otázek bezpečnosti spíše
méně aktivní, a to v návaznosti na velikost obce. Větší města mají tuto oblast mnohem více rozvinutou,
především z důvodu většího počtu obyvatel, které musí oslovovat. Obec v elektronické komunikaci
s občany využívá především webovou stránku obce, www.podoliubrna.cz, kde jsou zveřejněny všechny
potřebné informace a aktuality.

3.1.1. Elektronická správa (komunikace občan – samospráva)
Elektronická správa se v obci Podolí přiliž nepoužívá. Úhrada poplatků např. za svoz odpadu je
možná na pokladně OÚ případně elektronicky, bezhotovostně na účet obce.
V obci není zavedena aplikace hlášení závad a poruch. Tyto jsou nekoncepčně hlášeny na OÚ a
není sledováno jejich odstranění. Dochází pouze k informovanosti veřejnosti na veřejném zasedání
zastupitelstva obce. Částečně je toto nahrazeno webovou stránkou Zeptejte se, kde je možno pokládat
dotazy, kde se k nim následně vyjadřují kompetentní osoby.
Obec dává občanům možnost být informováni pomoví SMS zpráv u OÚ. Po registraci jsou
občané informováni o:
•

plánovaných odstávkách vody

•

vzniklých haváriích a stavu jejich řešení

•

plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu

•

zavírkách místních komunikací

•

termínech mimořádných svozů odpadu
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•

konání kulturních a společenských akcí

•

mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.

•

a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?
Obec má na webu občanům zpřístupněn geografický informační portál (GIS), jehož

prostřednictvím informuje o:
•

existenci inženýrských sítí

•

záplavovém území

•

pasportizaci

•

katastru nemovitostí

3.1.2. Elektronické komunikace (informování občanů)
V oblasti elektronické komunikace fungují Elektronická úřední deska s kompletní bází informací
povinně vyžadovaných legislativou (zákon č. 500/2004 Sb.), kdy jsou informace kategorizovány pouze
podle roku vydání. Obec má také listinnou úřední desku umístěnou vedle vchodu do OÚ, přístupnou
24 hodin denně.

3.1.3. Oblast sociální práce
V obci se nachází Integrovaný dům s chráněnými byty. V chráněných bytech mohou být
ubytovaní občané, kteří jsou ve věku nad 65 let případně i mladší a plně invalidní, kteří jsou držitelem
průkazu ZTP. Nájemníci musí být částečně soběstační, ale úkony, které si již nezvládnou provádět
vlastními silami, jim zajistí Pečovatelská služba Šlapanice, kterou si objednávají nájemníci sami.

3.1.4. Opendata – obecní platforma
Obecní platforma, tedy jednotné datové prostředí s definovanými datovými výstupy ve formátu
OpenData zatím není realizována, nicméně vrstva (záložka) obecního rozpočtu je přístupná k širokému
využití v přenositelných a otevřených formátech. Pro větší přehlednost ekonomických dat obec
provozuje tzv. rozklikávací rozpočet dostupný na webu obce.
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Integrace existujících dat dohromady s tzv. senzorickými daty a big daty je nová příležitost,
kterou doba, ve které žijeme, nabízí. Zpracování a vyhodnocení těchto dat poskytuje možnost nalezení
zcela nových pohledů na problémy a jejich unikátní řešení. Kombinací dat máme příležitost vytvořit
data zcela nová nebo nalézt vztahy mezi oblastmi či problémy, které spolu zdánlivě nesouvisí. Cílem
datové platformy je maximálně využít tuto příležitost a poskytnout městům, obcím, veřejným
organizacím a městským společnostem službu sdílení a zpracování dat. Veřejnosti a soukromým firmám
službu poskytnutí dat v otevřeném formátu.
Pro obec Podolí se nabízí využití senzorických dat a informací v oblasti dopravy a životního
prostředí, informacemi o chodu obce propojené s pasporty obce, strategickými dokumenty
zpřístupněné pro občany, dodavatelské firmy (např. správce VO).

3.1.5. Bezpečnost
V oblasti elektronické komunikace při zajištění bezpečnosti obyvatel je zřejmý kontinuální
dlouhodobý přístup informovanosti především při vyhlášení krizových stavů a v souvislosti s
povodňovými situacemi. Základním prvkem varování je elektronická siréna umístěná na střeše hasičské
zbrojnice a bezdrátový rozhlas. Registrovaní obyvatelé jsou navíc informování pomocí varovných SMS
zpráv.
Povodňové orgány a orgány krizového řízení využívají varovný systém sestávající ze srážkoměru
a hladinoměru umístěných v katastru obce.
Obec také využívá digitální povodňový plán, který je dostupný webových stránkách obce.
Obec má vybudován systém kamerových hnízd, kde monitoruje vybrané lokality pro zajištění
bezpečnosti osob a ochrany majetku na území obce.

3.2. Analýza oblasti Smart people
Obec je v uvedených oblastech poměrně aktivním účastníkem s důrazem na koncepční
zakotvení, transparentnost a z toho vyplývající priority. Je uplatňován projektový přístup a kvalitativní
výzkum mezi obyvatelstvem (viz. Strategické dokumenty, dotazníková šetření, Strategie rozvoje obce)
Obec se snaží klást důraz na komunikaci s obyvatelstvem a reflektovat náměty občanů.
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3.2.1. Oblast školství
V obci se nachází Mateřská a Základní škola. V této oblasti je ze strany obce zřejmá
především podpora materiálního zlepšování školství. Základní školy jsou postupně modernizovány v
oblasti en. úspor a bezbariérovosti a také vybavovány interaktivními edukativními pomůckami. Důraz
je kladen na modernizaci, rozšíření technologické základny učeben a zvýšení konektivity datového
připojení. V rámci projektu Strategické dokumenty obce Podolí je řešena i Koncepce rozvoje sportu
(hřišť a sportovišť).

3.2.2. Komunitní rozvoj a komunikace s občany (marketing)
Komunitní rozvoj obce je podporován aktivitami obce v oblasti dotací pro spolkovou činnost
(sport, kultura apod.), podporu kulturních akcí apod.
Přímá komunikace obce s občany obce probíhá prostřednictvím řady nástrojů:
•

místní tisk Zpravodaj Podolí

•

Aktivní webové stránky obce s aktualitami

•

informování obyvatel SMS zprávami

•

veřejným zasedáním zastupitelstva

•

hlášením obecního rozhlasu

•

webového formuláře Zeptejte se, pro kladení otázek a zveřejnění odpovědí vedení obce

•

využití sociálních sítí pro sdílení informací z obce

3.3. Analýza oblasti Smart mobility
Obec Podolí si na základě dokumentu Program rozvoje obce 2021–2025 a dotazníkového
šetření, který jeho sepsání předcházel uvědomuje naléhavost problému dopravního zatížení obce.
Problémem je dopravní zatížení v době ranní a odpolední dopravní špičky s ohledem na bezpečnost
pohybu chodců v obci, pohybu na přechodech. Průjezd obcí řidiči využívají jako zkratku mezi dálnicí D1
a Brnem Líšní, případně jako objížďku při dopravních zácpách na D1. Obec má v plánu vybudovat
v centrální části obce zastávkové ostrůvky pro zpomalení provozu na hlavním tahu. Obec také postupně
investuje do opravy vybraných místních komunikací, ulic a chodníků.
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3.3.1. Dopravní zatížení obce IAD a monitoring
Dopravní zatížení obce má rostoucí tendenci. Snahou vedení obce je zajistit bezpečný pohyb
občanů v obci a dětí v oblasti mateřských a základních škol a sportovišť.
Obec aktuálně nepodporuje alternativní pohony, nejsou zbudovány nabíjecí stanice pro
elektrokola ani pro elektromobily.
Doprava v rámci obce není v současné době monitorována. Dochází pouze k monitoringu
vybraných území kamerovým systémem, ale data z něj nejsou nijak analyzována. Možností je pořízení
technologií na měření negativních projevů dopravy (intenzita provozu, emise, částic polétavého prachu
apod.

3.3.2. Inteligentní řízení dopravy (IDS)
V obci není světelná křižovatka. Nachází se zde 3 přechody pro chodce, které lze považovat za
potencionálně nebezpečná místa. Dalším takovýmto místem je oblast v centru obce bezi Základní
školou a kostelem. Obec v rámci Urbanisticky – architektonické studie veřejných prostor navrhuje
právě mezi kostelem a Základní školou zbudovat na hlavním tahu ostrůvek, který by sloužil také pro
hromadnou autobusovou dopravu. Toto řešení zřejmě nebude vyhovovat z hlediska bezpečnosti
provozu a bude hledáno řešení jiné nebo pozměněné. V této oblasti se obec chystá využívat kamerové
systémy, ale chybí telematické prvky využitelné pro regulaci dopravy (radary, preferenční systémy,
navigační systémy, systémové snížení rychlosti průjezdu obcí).

3.3.3. Doprava v klidu, parkování
Obec má k dispozici pouze malý počet odstavných parkovacích míst, většinou jsou situovány u
veřejných prostranství a budov (obecní úřad, hřbitov, podzemní parkoviště na sportovní hale atd.) Obci
chybí parkovací plocha v oblasti sportovního areálu (popsáno ve Strategie rozvoje sportu obci Podolí).
Problematickým se může jevit parkování místních obyvatel u rodinných domů v blízkosti hlavního
průtahu obcí. Kdy dochází k parkování na hlavní cestě a tím ke snížení průjezdnosti a plynulosti dopravy.
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3.3.4. Dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
Dopravní obslužnost obce zajišťuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Obec
Podolí spadá do městské hromadné dopravy Brno a obsluhuje ji linka 151.

3.3.5. Pěší a cyklistická doprava
Cyklistická doprava je zajištěna sítí cyklostezek spojujících obec s okolními obcemi. Většinou se
však jedná pouze o veřejné komunikace, kterým je přiděleno označení cyklostezky. Samotné těleso
cyklostezky je zbudováno pouze v jižní části obce a částečně vede pod dálnicí D1.
V obci je rozvinutá sít chodníku pro pěší a bezpečný pohyb chodců v okolí komunikací pro
motorová vozidla.

3.4. Analýza oblasti Smart environment
Obec Podolí řeší především ochranu proti dešťové vodě, respektive boj proti bleskovými
povodním. Obec klade důraz na povodňové prohlídky a na aktualizace povodňového plánu z důvodu
častého vystavení obce bleskovým povodním a splachu z extravilánu do intravilánu obce.
Systémový přístup se projevuje v oblasti pasportizace a postupné obnovy a modernizace
veřejného osvětlení. Odpadové hospodářství řeší budoucí stav v souvislosti s legislativně zakotveným
ukončením skládkování.

3.4.1. Životní prostředí
Obec Podolí řeší především ochranu proti dešťové vodě, respektive boj proti bleskovými
povodním. Chybí však koncepční přístup k zachytávání dešťové vody v retenčních nádržích a jejího
dalšího využití. Částečně se tohoto tématu dotýká dokument Strategie boje se suchem – přívalové
srážky obce Podolí.
Obec má zpracovaný dokument Koncepce rozvoje veřejné zeleně v obci, který udává směr
plánování nových výsadeb zeleně, rozšiřování a revitalizaci nejen sídelní zeleně.

3.4.2. Energetika
V obci Podolí není zakotven energetický management a management hospodaření s energiemi.
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3.4.3. Správa odpadového hospodářství
V obci je zaveden systém odpadového hospodářství, který se aktuálně upravuje vzhledem
k avizovanému ukončení skládkování do roku 2030. V obci aktuálně probíhá svoz nádob na komunální
odpad a nádob na bioodpad. V obci je k dispozici několik sběrných kontejnerových míst a samostatný
sběrný dvůr, umístění mimo obecní zástavbu.

3.4.4. Veřejné osvětlení
Obec Podolí má vybudovanou soustavu veřejného osvětlení, kdy dochází k její postupné
modernizaci. Sodíkové výbojky jsou postupně měněny za LED technologii včetně možnosti tlumení jasu.
Modernizace zahrnuje kompletní obnovu, tzn. výměnu podpěrných bodů i kabelového vedení. Toto
probíhá ve spolupráci s energetickou společností E.on , která ukládá soustavu NN do země. Při
modernizace větví veřejného osvětlení je do výkopů pokládána navíc jedna nespínaná fáze. Tento kabel
by bylo možné v budoucnu využít pro napájení chytrých technologií, měření, senzorů, elektro nabíječek
a čidel, kdy by stožáry veřejného osvětlení sloužili jako příhodné nosiče.

Obrázek 6 5G sítě a veřejné osvětlení jako nosič chytrých technologií (MŽP, online)
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3.4.5. Smart facility
Obec Vlastní pouze několik málo budov, které postupně modernizuje a renovuje. Velkou
investicí do budov byla výstavba sportovní haly v obci (ke sportovní hale je více řečeno ve Strategii
rozvoje sportu v obci.

3.5. Analýza oblasti Smart living
Obec má snahu obyvatelům vytvořit vhodné a atraktivní místo pro život s důrazem na zajištění
bezpečnosti občanů, zachováním tradic kulturních i sportovních.

3.5.1. Oblast rozvoje bydlení a života obyvatel
Klíčovou aktivitou v této oblasti se jeví nový územní plán, jehož základním cílem je mj. zajištění
dostatku ploch pro bydlení, občanskou vybavenost a služby. Obec se poměrně plynule rozrůstá, co se
týče počtu obyvatel a rozvoje zástavby. Nová zástavba má charakter rodinných domů (viz. kapitola 2.4
Demografie).
Aktuálně obec řeší možnost nové developerské zástavby v lokalitě Nad Paloukem, kde by mohlo
vzniknout na 113 rodinných domů pro cca 300 lidí (článek, Český rozhlas Brno, 3.8. 2020)
Obec se intenzivně věnuje opravě chodníků a místních komunikací, opravě soustavy VO, kde je
počítáno s možností připojení chytrých technologií na tuto soustavu.
Obec má zpracovanou Urbanisticky – architektonickou studii veřejných prostor, která
koncepčně řeší hlavní průtah obcí, přesunutí obecního úřadu, vybudování kulturního centra atd.
Velkou prioritou obce je ochrana především pře přívalovými povodněmi a splachem z polí.
V obci je vybudován záchytný poldr a existuje plán na vybudování dalších opatření na ochranu osob a
majetku. Jsou instalována čidla na měření srážek a průtoku na vodním toku protékajícím obcí. Je
zbudován varovný systém včetně rozhlasu a sirény.

3.5.2. Kulturní a sportovní zázemí
Obec Podolí je spádovou lokalitou, co se sportovní úrovně týče. Je zde vybudována soustava
hřišť a sportovišť, je zde sportovní hala. V obci funguje celá řada sportovních klubů a spolků, z nichž
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některé hrají na profesionální úrovni. Provozuje se zde, fotbal, volejbal, basketbal, tenis, malá kopaná
a další. Je zde zapsáno asi 6 sportovních spolků a organizací. Obec má strategii na rozšíření a
modernizaci sportovišť.
V obci je celá řada kulturních akcí, které zajišťují kulturní spolky. Spolky se zaměřují na hasičský
sport a kulturu, myslivectví a honitbu, plesy a, hody, taneční a folklorní činnost. Centrem pořádání
kulturních akcí je budova sokolovny, která ale není v majetku obce.

3.5.3. Oblast cestovního ruchu a rekreace
Oblast je známá především jako dějiště Napoleonských válek. V katastru obce se nachází
Mohyla Žuráň, která je pietním místem a odkud Napoleon velel svým vojskům v Bitvě u Slavkova. Obec
vnímá potřebu přistoupit ke zvýšení atraktivity této lokality. V katastru obce se nachází rekreační areál
Zukalův mlýn, který je ve soukromém vlastnictví.
Obec má v rámci Urbanisticky – architektonické studie veřejných prostor, kde se řeší prostory
v centru obce s ohledem na zvýšení atraktivit oblasti, potenciální rekreace a relaxace v okolí toku Říčky.

3.6. Analýza oblasti Smart economy
Obec Podolí je v oblasti rozpočtování poměrně výrazně otevřenou obcí s příkladným zaměřením
na sdílení informací s občany.
Prezentace rozpočtu je přístupná na webových stránkách obce v aplikaci rozklikávacího
rozpočtu přístupného na webových stránkách obce.

3.6.1. Strategické zaměření rozpočtování a hospodaření obce
Obec má stanovené investiční priority v rámci Programu rozvoje obce na období 2020–2025,
který je doplněn jednotlivými strategickými a koncepčními dokumenty z roku 2020. Hlavními cíli
z programu rozvoje obce na období 2020–2025 jsou:
•

Zlepšit zázemí s ohledem na dopravně bezpečnostní situaci a podmínky pro bydlení v obci
Podolí

•

Zlepšit kulturní a sportovní život a podmínky pro společenský život v obci Podolí

24

•

Zlepšit údržbu vodních a zelených ploch na katastru obce
Obec často využívá dotační tituly z operačních programů EU (IROP, OPŽP) a další dotační

možnosti pro plánování větších investičních akcí.

3.6.2. Vztah obce k podnikatelským subjektům, spolupráce se start-upy
Obec věnuje podnikatelským aktivitám na svém území a spolupráci s podnikatelským sektorem
minimální úsilí.

3.6.3. Sdílená ekonomika
V obci nejsou vůbec poskytovány služby sdílené ekonomiky, tzn. např. sdílení aut, bytů,
pracovních prostor, pracovníků, hlídání dětí (jsou dětské skupiny) apod.
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3.7. SWOT analýza
K finalizaci analytické části bude využita SWOT analýza7, která sleduje silné a slabé stránky,
hrozby a příležitosti. Výroky ve SWOT analýze by měly být založeny na ověřitelných faktech.
SILNÉ STRÁNKY
Obec informuje občany na obecních webových
stránkách www.podoliubrna.cz
Existující GIS informující občany a sloužící
představitelům obce
Webová stránka „Zeptejte se“ slouží k nepřímé
komunikaci mezi občanem a vedením obce
Možnost přihlášení k odběru rychlých SMS
informací z OÚ o dění v obci
Modernizovaný systém varovného hlášení
(siréna, rozhlas, SMS, srážkoměr, hladinoměr)
Vybudovaný systém kamerových hnízd pro
zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku
Existují strategické dokumenty v oblastech
veřejného osvětlení, sportu, bezpečnosti,
ochraně pro vodě, rozvoje obce apod.
Existují Urbanisticky – architektonická studie
veřejných prostor obce
Intenzivní komunikace s občany pomocí
zavedených nástrojů
Napojení obce na MHD města Brna
Vybudované chodníky pro bezpečný pohyb osob
Modernizace soustavy VO, včetně položení
aktuálně nespínaného kabelu k možnému
budoucímu využití
Spádová obec ve sportovní sféře, existující
sportovní infrastruktura, systematická podpora
sportu
Transparentní Rozklikávací rozpočet online na
webu obce

SLABÉ STRÁNKY
Není zavedena aplikace hlášení závad a poruch
Open data nevyužívají dodavatelské firmy (např.
existující pasporty v GIS nevyužívají správci VO)
Chybějí energetický management obce
Aktuality na webu a obce i komunikace na
sociálních sítí není příliš aktivní, zastaralé info
Dopravní zatížení na průjezdu obcí (poloha mezi
D1 a Brno Líšeň, případná objízdná trasa)
Nejsou podporovány alternativní pohonné
zdroje (elektrokola, skútry, elektromobily)
Chybějící odstavné plochy (např. u sportoviště) a
stání osobních vozidel na hlavní cestě průtahu
obcí

7

SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O =
Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby).
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PŘÍLEŽITOSTI
Zavedení elektronického hlášení závad a poruch,
a sledování jejich odstranění
Podpora rozvoje elektromobility, resp.
alternativních pohonných zdrojů
Instalace technologií na měření intenzity
dopravy, emisí, prašnosti apod.
Vybudování telematických prvků využitelné pro
regulaci dopravy (radary, preferenční systémy,
navigační systémy, systémové snížení rychlosti)
Zbudování retenční nádrže s možností využití pro
požární účely
Zavedení energetického managementu obce
v hospodaření s energiemi
Využití nespínané fáze v soustavě veřejného
osvětlení k napájení chytrých technologií
Existující developerský projekt na rozšíření
kapacity bydlení
Obnova lokality Mohyla Žuráň
Využívání různých dotačních titulů k naplnění
prioritních cílů obce

HROZBY
Budova Sokolovny, kde se centralizuje kulturní
činnost není v majetku obce
Degradace charakteru stávají zástavby, zvýšený
tlak na služby, nespokojenost starousedlíků
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4. Návrhová část
Návrhová část plynule navazuje na výsledky části analytické. Hlavním cílem této kapitoly je
definování cílů Smart City pro obec Podolí a jejich propojení se strategickým dokumentem obce,
konktrétně Program rozvoje obce Podolí. Na cíle v oblasti Smart City navazují opatření, respektive
aktivity, které tyto cíle pomohou naplnit.

Vize obce Podolí v oblasti Smart City, kde se vidíme za 20 let?

„Obec Podolí je zajímavou lokalitou k bydlení pro mladé lidi zajímající
se o digitální ekonomiku, moderní technologie zajišťující bezpečnost,
informovanost obyvatelstva a zdravé životní prostředí.“
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4.1. Strategické cíle v oblasti Smart City
Na základě vize jsou vydefinovány strategické cíle, které se skládají z jednotlivých opatření a ty
se dále rozpadají na jednotlivé aktivity. Tyto aktivity jsou detailně rozebrány v implementační části
dokumentu.
Karta strategických cílů
Název strategického

Koncepce rozvoje sportu v obci Podolí Období 2020-2025

dokumentu

u Brna

Tematická oblast/priorita:

Chytrá obec

Strategický cíl
Č. cíle
SC 1

Popis strategického cíle
Obec Podolí je zajímavou lokalitou k

Indikátory plnění cíle
Popis indikátorů

Stav 2020

Stav 2025

Splněná aktivita

0

0

bydlení pro mladé lidi zajímající se o
digitální ekonomiku, moderní technologie
zajišťující bezpečnost, informovanost
obyvatelstva a zdravé životní prostředí.

29

4.2. Opatření v oblasti Smart City
Jednotlivá opatření navazují na strategické cíle, dále je rozvíjí na jednotlivé oblasti.
V jednotlivých oblastech jsou stanoveny konkrétní aktivity, které jsou součástí implementační části
Opatření 1

Zavedení chytrých technologií do obce za pomoci soustavy veřejného
osvětlení

Popis opatření (cíl,

Cílem tohoto opatření je využití soustavy veřejného osvětlení ve vlastnictví

zdůvodnění

obce jako nosiče chytrých technologií (5G sítě, autonomní řízení, senzory
monitorující dopravu, prašnost, klima, elektro nabíjecí stanice apod.)

Popis indikátoru

Počet splněných aktivit

Aktéři

Obec Podolí

Aktivita

Aktivita 1: Modernizace soustavy VO

V období 2021–2025 Aktivita 2: Vypracování studie zavedení chytrých technologií do obce Podolí
na základě soustavy VO
Potenciální zdroje

Obecní rozpočet, dotační tituly na obnovu svítidel, dotační tituly na obnovu

financování

svítidel s možností využití prvků Smart City

Opatření 2

Zajištění informovanosti obyvatelstva

Popis opatření (cíl,

Cílem tohoto opatření je ještě zvýšit informovanost občanů v obci Podolí, o

zdůvodnění

dění v obci, rozpočtování, plánování investic a obecním majetku.

Popis indikátoru

Počet splněných aktivit

Aktéři

Obec Podolí

Aktivita

Aktivita 1: Zprovoznění aplikace hlášení závad a poruch

V období 2021–2025 Aktivita 2: Zvýšení komunikační aktivity na webu a sociálních sítí obce
a dále

Aktivity 3: Aktualizace obecního GIS řešení
Aktivita 4: Zprovoznit portál tísňových informací a krizového řízení s cílem
zvýšit informovanost obyvatel obce ve věcech bezpečnosti
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Potenciální zdroje

Obecní rozpočet

financování

Opatření 3

Rozvoj životního prostředí a nakládání s odpady

Popis opatření (cíl,

Cílem tohoto opatření je podpořit důležitost plánovaných investic v rámci

zdůvodnění

Programu rozvoje obce 2020–2025, realizaci Urbanisticky – architektonické
studie veřejných prostor obce a realizaci aktivit spojených s dalšími
koncepcemi a strategiemi, které má obec aktuálně k dispozici.

Popis indikátoru

Počet splněných aktivit

Aktéři

Obec Podolí, sportovní organizace

Aktivita

Aktivita 1: Stanovení nového režimu nakládání s odpady v obci

V období 2021–2025 Aktivita 2: Realizace vybraných investic ve veřejném prostoru
a dále
Potenciální zdroje

Obecní rozpočet, dotační tituly

financování
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5. Implementační část
Implementační část dokumentu je jednou z nejdůležitějších pro další směřování obce v oblasti
Smart City. Navržené aktivity často rozvíjí, případně podtrhují důležitost projektů v Programu rozvoje
obce 2020–2025 a v dalších koncepcích a strategiích obce.
Opatření 1
Název aktivity

Zdroje
financování
Modernizace soustavy
1
2025
Obec
Vlastní,
VO
dotace
Komentář: Pokračování systematické obnovy stávajícího VO s výhledem využití rozvaděčů VO a
aktuálně nespínané fáze pro provoz Smart prvků, senzorů, čidel, nabíjecích stanic atd.
Vypracování studie
2
2022
Obec
200
Vlastní
zavedení chytrých
technologií do obce
Podolí na základě
soustavy VO
Komentář: Studie definuje aktuální možnosti využití chytrých technologií při současných
podmínkách v obci. Definuje také trendy aktuálně se vyvíjených technologií a definuje potřebnou
přípravu budoucí infrastruktury.
Opatření 2
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady tis.
Kč
6 000

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady tis.
Kč
50

Zdroje
financování
Vlastní

Zprovoznění aplikace
2
2021
Obec
hlášení závad a poruch
Komentář: Zefektivnění komunikace mezi občanem a úřadem pomocí aplikace Hlášení poruch a
závad nad obecním GIS (ideálně nad pasporty)
Zvýšení komunikační
1
2021
Obec
0
Vlastní
aktivity na webu a
sociálních sítí obce
Komentář: Pravidelná aktualizace obsahu webových stránek, aktivnější sdílení informací pře sociální
sítě, zavedení společného kalendáře pro plánování sportovních a kulturních akcí a událostí
Aktualizace obecního GIS
1
2021
Obec
50
Vlastní
řešení
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Komentář: Pořízení nového/aktualizace stávajícího GIS řešení. Publikace vybraných informací
pomocí GIS směrem k občanovi nebo dodavatelským společnostem (např. externí správce VO).
Provedení kampaně sdělující občanům zprovoznění GIS na webu obce.
Portál tísňových
1
2021
Obec
50
Vlastní
informací a krizového
řízení s cílem zvýšit
informovanost obyvatel
obce ve věcech
bezpečnosti
Komentář: V návaznosti na strategii bezpečnosti obce.
Opatření 3
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady tis.
Kč
neurčeno

Zdroje
financování
Vlastní,

Stanovení nového režimu
1
2021
Obec
nakládání s odpady v obci
Komentář: Obec aktuálně připravuje novou strategii nakládání s odpady v obci.
Realizace vybraných
Obec
1 500
Vlastní,
investic ve veřejném
TJ Sokol
TJ Sokol
prostoru
Komentář: Tato aktivita směřuje upozorňuje na naplňování cílů z Programu rozvoje obce 2020 - 2025
a naplňování cílů z dalších koncepčních a strategických dokumentů.
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