
 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

Základní údaje 

 
 

Pořizovatel dokumentu:   Obec Bílovice nad Svitavou 

Adresa:       Těsnohlídkovo náměstí 1000,  

664 01 Bílovice nad Svitavou  

IČO:        00281581 

Internetová stránka:    www.bilovicens.cz 

Kontaktní osoba:     Mgr. Miroslav Boháček, starosta 

Emailová adresa:    starosta@bilovicens.cz 

Telefonní číslo:  +420 545 227 335 

+420 602 233 333 

 

 

 

 

 

Zpracovatel:  ENVIPARTNER, s.r.o. 

Adresa:       Vídeňská 55,  

639 00 Brno-Štýřice 

IČO:        283 58 589  

DIČ:        CZ28358589  

Internetová stránka:    www.strategickedokumenty.cz 

Kontaktní osoba:     Ing. Kateřina Zelená 

Emailová adresa:   zelena@envipartner.cz 

Telefonní číslo:      +420 737 540 655 

 

 

 

 

 

Tento dokument je výstupem projektu s názvem Zavedení strategického 

řízení v obci Bílovice nad Svitavou, registrační číslo projektu: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014379, realizovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost, který je finančně podpořen z prostředků EU  

a státního rozpočtu ČR. 

https://www.bilovicens.cz/kontakty/mgr-miroslav-bohacek
mailto:starosta@bilovicens.cz
tel:00420545227335
tel:00420602233333


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou na svém zasedání, které se 

uskutečnilo dne 14. 3. 2022, schválilo strategický dokument Strategický 

plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou 2022–2027 v rámci bodu 8.1 

(zápis č. 18/2018-2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad 

Svitavou). Jedná se o základní plánovací dokument a zároveň nástroj pro 

řízení rozvoje obce na uvedené období. 
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1. ÚVOD 
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., je program rozvoje obce základním 

plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad 

Svitavou 2022–2027 tedy bude hlavním nástrojem řízení rozvoje obce na 

nadcházející roky. 

Dokument formuluje představy o budoucím vývoji obce na základě analýzy 

současné situace a navrhuje konkrétní aktivity, které umožní tyto projekty 

realizovat. 

Strategický plán napomáhá k přehlednému řízení rozvojových činností 

zaměstnancům i zastupitelům obce. Dokument je využíván zejména při 

rozhodování zastupitelstva, tvorbě rozpočtů či přípravě projektů. Strategie 

rovněž zajišťuje vyšší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, 

čímž pomáhá obci se ziskem vnějších finančních prostředků. Důležitým 

posláním strategie je také informování veřejnosti a místních podnikatelských 

subjektů o směřování obce v dalších letech. 

Strategický rozvojový plán obce je zpracován na střednědobý časový 

horizont, tj. na období 6 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky  

2022–2027. 

Pro zpracování Strategického plánu rozvoje obce Bílovice nad Svitavou 

2022–2027 byly zřízeny pracovní skupiny a řídící výbor. Na tvorbě dokumentu 

dále spolupracovali zaměstnanci úřadu, zastupitelé obce i široká veřejnost 

prostřednictvím dotazníkového šetření.  

Všichni zúčastnění měli možnost vyjádřit své názory na nynější situaci v obci 

a formulovat představy o budoucím vývoji. 

Ke strategickému plánu rozvoje obce byl vypracován také Akční plán obce 

Bílovice nad Svitavou 2022–2025, jako samostatný dokument, konkretizující 

aktivity na nejbližší období.  
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2. ANALYTICKÁ 

ČÁST 
Účelem analytické části je popis současné situace v obci Bílovice nad 

Svitavou. Na základě poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních 

stránek obce lze vyvodit závěry a stanovit budoucí kroky významné pro 

rozvoj obce. Na základě výsledků analytické části je formulována návrhová 

a implementační část tohoto dokumentu. 

2.1 Charakteristika obce 

Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace 

v obci. Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také 

definuje jejich příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu, 

situace v obci Bílovice nad Svitavou je tedy porovnána se situací ve správním 

obvodu ORP Šlapanice a v Jihomoravském kraji. 

2.1.1 Historický vývoj obce 

Historie Bílovic nad Svitavou sahá až do doby kamenné, o čemž svědčí 

artefakty kultury moravské malované keramiky i jevišovické kultury 

z lokality "Hradisko". Doložené zprávy o obci pochází již z roku 1419 a zápis 

v „zemských deskách olomouckých“ je z roku 1567.  

Začátkem 19. století byl v obci postaven pseudogotický kostel svatého Cyrila 

a Metoděje spolu s romantickými vilami a secesními domy. 

Díky krásné přírodě a železnici, jež byla vystavěna podél řeky Svitavy z Brna 

do České Třebové a dále do Prahy v letech 1843–1848, se Bílovice staly 

místem oddychu i výletů pro řadu českých umělců. Mezi ně patřili spisovatel 

Rudolf Těsnohlídek, básník S. K. Neumann, bratři Josef a Karel Čapkové nebo 

spisovatelka Marie Majerová a mnozí další.  

Těsnohlídek v roce 1919 našel v bílovickém lese promrzlé děvčátko. Na 

počest této události založil tradici vánočních Stromů republiky se sbírkou na 

pomoc dětem bez domova. Bílovice nad Svitavou byly oblíbenou destinací 

umělců zejména v období před druhou světovou válkou.  
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Samotný znak obce nese environmentální odkaz. Zelené pruhy symbolizují 

místní lesy a sady. Stříbrné pruhy odkazují na čistý vzduch v obci. Dolní 

modré pole znaku symbolizuje řeku Svitavu a mlýnské kolo odkazuje na 

dávnou i současnou mlynářskou tradici Bílovic nad Svitavou.  

Dnes je obec vyhledávanou lokalitou pro rodinné bydlení, zejména kvůli své 

poloze v blízkosti statutárního města Brna.  

2.1.2 Poloha obce 

Obec Bílovice nad Svitavou leží v Jihomoravském kraji, severně od města 

Brna, se kterým sdílí hranice, konkrétně s městskou čtvrtí Brno-Obřany. 

Bílovice nad Svitavou náleží do správního obvodu obce s rozšířenou 

působností (SO ORP) Šlapanice v okrese Brno-venkov. K 31. 12. 2020 v obci 

žilo 3 749 obyvatel.  

Obec tvoří pouze jedna územní jednotka bez dalšího členění na místní části. 

Katastrální území obce je protáhlé ze severu na jih a má rozlohu 1 470 ha 

s výrazním podílem lesních pozemků.  

Zástavba obce je kompaktně soustředěna do jižní části celého katastru. 

Převažují zde rodinné domy se zahradami, venkovská stavení rozsáhlejšího 

charakteru leží v severovýchodní části katastru. V samotném centru obce se 

nacházejí veřejné budovy, jako jsou obecní úřad, škola nebo kostel.  

Dle platného územního plánu jsou v obci lokalizovány dvě rozsáhlejší plochy 

pro rekreaci. Větší oblast se nachází severovýchodně v zastavěné části obce 

a druhá, menší oblast, je lokalizovaná jihovýchodně v oblasti Dolice. 

Bílovice nad Svitavou sousedí s katastrálními územími několika dalších obcí. 

Na severozápadě sousedí obec se statutárním městem Brnem (382 405 

obyvatel), jež tvoří pro místní obyvatele spádové centrum. Na severozápadě 

se dále nachází obce Adamov (4 515 obyvatel) a Babice nad Svitavou (1 373 

obyvatel), na severovýchodě leží obec Řícmanice (808 obyvatel), Kanice  

(1 056 obyvatel) se nacházejí na jihovýchodě.  

Přes obec prochází silnice druhé třídy II/374, spojující Bílovice nad Svitavou 

s Brnem a Adamovem. Druhá silnice II/383 vede do obce Řícmanice.  

Významnou dopravní stavbou je také železniční trať číslo 260 Brno – Skalice 

nad Svitavou – Svitavy – Česká Třebová. Železnice prochází východní částí 

území, podél řeky Svitavy. 
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V současné době je obec členem Místní akční skupiny Moravský kras  

z. s., která působí na území 59 obcí a měst ležících severovýchodně od města 

Brna.    

Bílovice nad Svitavou jsou členy svazku pěti obcí v Mikroregionu Časnýř. 

Mikroregion Časnýř byl založený v roce 1998, obce svazku, s výjimkou Babic 

nad Svitavou, leží v povodí Časnýře.  

Obec je dále členem sdružení KTS EKOLOGIE s.r.o, DSO Vodovody  

a kanalizace Bílovicko a Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. 

 

Obr. 1 Přehledová mapa obce Bílovice nad Svitavou 

Zdroj: ZM50, © ČÚZK (2022) 
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2.1.3 Přírodní podmínky 

Území obce má charakter kulturní zemědělsko – lesní krajiny. 

Nejvýznamnějšími toky na území obce jsou Svitava, Časnýř, Kuní 

potok a Melatín.  

Řeka Svitava je hlavním tokem protékajícím územím obce. Svitava pramení 

severozápadně od Svitav a délka jejího toku je 98,4 km, průměrný roční 

průtok v Bílovicích nad Svitavou je 5,22 m3/s. Řeka Svitava tvoří přirozenou 

hranici mezi KÚ Bílovice nad Svitavou a KÚ Babice nad Svitavou, dále po toku 

pak mezi KÚ Bílovice nad Svitavou a KÚ MČ Brno – Maloměřice-Obřany. 

Melatín je pravostranným přítokem Svitavy, pramenícím pod Soběšicemi. 

Tok protéká hustě zastavěnou částí obce, Husovou ulicí.  Časnýř, levostranný 

přítok Svitavy pramenící pod obcí Ochoz u Brna, protéká zastavěnou částí 

Havlíčkovy ulice, v dolní části je potok zatrubněn. Kuní potok je levostranným 

přítokem Svitavy pramenícím v lokalitě Kuní žleb. 

Více než ¾ rozlohy obce tvoří lesní půda, 14 % zemědělská půda a 0,9 % 

vodní plochy. Na jižní hranici s obcí Kanice se nachází regionální biocentrum 

Hády a evropsky významná lokalita Moravský kras. Malá část území obce 

spadá do CHKO Moravský kras. 

V severovýchodní části katastrálního území se nachází maloplošné zvláště 

chráněné území přírodní rezervace Malužín a evropsky významná lokalita 

Údolí Svitavy, na katastru obce se nachází také dva památné stromy. 

Geomorfologicky leží Bílovice nad Svitavou v celku Drahanská vrchovina 

a podcelku Adamovská vrchovina. Reliéf území tvoří převážně plochá 

vrchovina s hluboce zaříznutými údolími a příkrými svahy. Obec leží 

v nadmořské výšce 226 m, nejnižším bodem je niva řeky Svitavy pod 

zříceninou hradu Obřany v 220 m n. m.   

Na základě klimatické klasifikace dle Quitta se území nachází v mírně teplé 

oblasti MT11, pro níž je příznačné déletrvající a suché léto, a naopak mírná 

zima. Průměrná hodnota ročního úhrnu srážek se pohybuje v rozmezí 551–

600 mm a lokální klima je výrazně ovlivňováno charakterem reliéfu. Roční 

teploty se zde průměrně pohybují okolo 8 °C. Oblast lze na základě polohy 

v rámci ČR zařadit mezi ty náchylnější ke klimatickým změnám. Důvodem je 

právě protékající řeka Svitava a další potoky na území obce. 
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2.2 Obyvatelstvo 

V Bílovicích nad Svitavou žilo k 31. 12. 2020 celkem 3 749 obyvatel, z toho 

1 869 mužů a 1 880 žen.  

Hustota zalidnění v obci činí 255 obyv./km2, jedná se tedy o hodnotu vyšší 

v porovnání s nadřazeným územním celkem SO ORP Šlapanice (207 

obyv./km2). V České republice je průměrná hustota osídlení 136 obyv./km2. 

Vyšší hustota zalidnění v obci souvisí především s nárůstem počtu obyvatel 

a rozvojem výstavby rodinných domů v posledních desetiletích, jak ukazuje  

obrázek č. 2. 

 

Obr. 2 Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Bílovice nad Svitavou od roku 1869 do roku 2011 
Zdroj: ČSÚ (2022): Historický lexikon obcí, Databáze demografických údajů za obce ČR 

 

Z obrázku č. 2 je zřejmé, že v průběhu sledovaného období dochází  

k pozvolnému nárůstu počtu obyvatel obce. Trend nárůstu počtu obyvatel 

byl však narušen v období od 60. do 90. let 20. století, za jeden z důvodů 

tohoto poklesu lze považovat socialistický koncept výstavby velkých sídlišť 

ve městech, kam lidé odcházeli z venkovských oblastí za prací.  

K největšímu populačnímu boomu v obci docházelo na přelomu 20. a 21. 

století, což kopíruje celospolečenskou tendenci nárůstu počtu obyvatel v celé 

ČR.  

V posledních dekádách počet obyvatel Bílovic nad Svitavou stabilně stoupal, 

s případnými ročními stagnacemi. Prognóza na obrázku č. 3 pro vývoj 

obyvatel zohledňuje tento trend a předpokládá stálý nárůst i v následujících 

letech. 
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Obr. 3 Prognóza vývoje počtu obyvatel v obci Bílovice nad Svitavou 
Zdroj: ČSÚ (2022): Historický lexikon obcí, Databáze demografických údajů za obce ČR 

 

V posledních dvaceti letech dochází v obci k výraznému nárůstu počtu 

obyvatel.  Důvodem je ziskovost obce na úkor sousedního města Brna, 

související s nárůstem mobility a vyhledáváním klidného zázemí pro rodinný 

život. Lidé tak mohou bydlet v klidnějším prostředí a za prací či vyšší 

nabídkou služeb dojíždět.  

Z hlediska věkové charakteristiky lze obyvatelstvo obce označit jako mladé, 

jelikož průměrný věk občana Bílovic nad Svitavou je 39,1 let (k 31. 12. 

2020), což je nižší hodnota v porovnání se SO ORP Šlapanice (40,6 let)  

i s průměrem věku v celé České republice (42,6 let). Z toho lze usoudit, že 

obec je více atraktivní zejména pro mladší část populace. Jedním z důvodů 

je blízkost, a tím pádem dobrá dostupnost, populačně většího města Brna. 

Věková pyramida tvoří, dle velikosti podílů jednotlivých věkových skupin, 

přechod mezi stacionárním a regresivním typem. Nejvyšší počty obyvatel 

jsou patrné ve středních věkových kategoriích kolem 40–49 let. Pozitivním 

faktem je také, že mezi nejpočetnější věkové skupiny patří děti ve věku  

10 – 14 let. 

Z věkové pyramidy, na obrázku č. 4, je rovněž patrné, že počet žen (1 880) 

a mužů (1 883) je zcela vyrovnaný. Zatímco v mladších ročnících 0-29 let 

převažují muži, tak střední i nejstarší ročníky zastupují spíše ženy, což je 

známý celospolečenský jev, kdy se rodí více chlapců, ale ženy se dožívají 

vyššího věku.  
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Obr. 4 Věková pyramida obyvatel v obci Bílovice nad Svitavou (stav k 31. 12. 2020) 
Zdroj: ČSÚ (2022): Veřejná databáze 
 

Vývoj indexu stáří1 (viz obrázek č. 5) odpovídá dříve uvedeným 

charakteristikám, vyznačujícím se růstem počtu obyvatel a zvyšováním 

objemu mladé populace. Index stáří se výrazně odlišuje od trendu obou 

nadřazených celků, tedy SO ORP Šlapanice i Jihomoravského kraje.  

Samotná hodnota indexu stáří v Bílovicích nad Svitavou během zkoumaných 

let 2015-2020 kolísala v rozmezí 60–70. Jedná se tedy o převahu 

předproduktivní složky populace nad postproduktivní ve všech pozorovaných 

letech. 
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Obr. 5 Vývoj indexu stáří v obci Bílovice nad Svitavou, SO ORP Šlapanice a v Jihomoravském 
kraji od roku 2015 do roku 2020 (stav vždy k 31. 12.) 

Zdroj: ČSÚ (2022): Veřejná databáze 
 

Obrázek č. 6 porovnává vývoj počtu obyvatel Bílovic nad Svitavou s vyššími 

správními celky, a to od roku 2000 do roku 2020.  Lze pozorovat, že trend 

vývoje počtu obyvatel SO ORP Šlapanic a Jihomoravského kraje je v rámci 

zkoumaného období poměrně jednotný a vykazuje stabilní vývoj až na 

drobné výkyvy plynoucí z lokálních změn. V případě Bílovic nad Svitavou 

docházelo k výraznějším změnám až do roku 2013, kdy se vývoj ustálil  

a více méně kopíroval situaci v SO ORP Šlapanice a Jihomoravském kraji.  

Výraznější meziroční rozdíly v počtu obyvatel ve vyšších územních celcích 

nejsou tak evidentní v závislosti na podstatně větším objemu populace. 

 

 

Obr. 6 Vývoj počtu obyvatel v obci Bílovice nad Svitavou, SO ORP Šlapanice a 
v Jihomoravském kraji mezi lety 2000 až 2020 
Zdroj: ČSÚ (2022): Veřejná databáze 
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Obr. 7 Pohyb obyvatelstva v obci Bílovice nad Svitavou mezi lety 2002 až 2020 
Zdroj: ČSÚ (2022): Databáze demografických údajů za obce ČR 
 

Obrázek č. 7 zobrazuje pohyb obyvatel v obci Bílovice nad Svitavou mezi lety 

2002-2020. Determinujícími ukazateli pohybu obyvatelstva v obci jsou 

v tomto případě hodnoty určující migraci obyvatelstva (přistěhovalí, 

vystěhovalí). Je evidentní, že přirozená měna obyvatel má v tomto případě 

méně významný dopad na celkový pohyb obyvatel v obci, i když se vyskytují 

roky s výraznějšími rozdíly. Pozitivní je neustálý trend převyšujících 

přírůstků. Přirozená měna obyvatelstva obce se projevuje v menší míře, 

neboť její ukazatele, porodnost a úmrtnost, vykazují relativně stabilnější 

hodnoty s velmi občasnými výkyvy (např. roky 2002/2005). 
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Obr. 8 Vývoj přírůstků v obci Bílovice nad Svitavou mezi lety 2002 až 2020 
Zdroj: ČSÚ (2022): Databáze demografických údajů za obce ČR 

Bližší popis trendů migračního i přirozeného přírůstku zobrazuje obrázek  

č. 8. Významně kladné hodnoty zaznamenávají zejména roky 2003, 2004  

a 2007 v migračním přírůstku, což se velmi pozitivně podepisuje na zvýšení 

celkové populace obce (nárůst celkem o 412 obyvatel). Od roku 2009 je 

trend imigrace stabilnější. 

 

Obr. 9 Vzdělanostní struktura obyvatel v obci Bílovice nad Svitavou, SO ORP Šlapanice  

a v Jihomoravském kraji 
Zdroj: ČSÚ (2022): SLDB 2011 
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Výše uvedený graf (obrázek č. 9) zobrazuje strukturu obyvatel obce Bílovice 

nad Svitavou podle nejvyššího dosaženého vzdělání.  

Situace v obci Bílovice nad Svitavou ukazuje na vyšší podíl vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva (30,5 %), než je průměrná hodnota v SO ORP 

Šlapanice (17,3 %) i v celém Jihomoravském kraji (15,9 %). Tato skutečnost 

je zapříčiněna zejména blízkostí statutárního města Brna, které je sídlem 

několika vysokých škol. Vysoké procento vysokoškolsky vzdělaných osob 

v obci souvisí také s celkovým charakterem rezidentů, neboť obec poskytuje 

zázemí zejména pro mladé, vysokoškolsky vzdělané osoby. 
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2.3 Ekonomika a situace na trhu práce 

Dle registru ekonomických subjektů bylo v obci Bílovice nad Svitavou 

registrováno celkem 911 podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou  

(k 31. 12. 2020). Nejvíce z nich 76,1 % působilo v sektoru služeb, 20,3 %  

v sekundárním sektoru, tedy v průmyslu a stavebnictví a 3,5 % 

v zemědělství.  

Dle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci evidováno 

celkem 1 742 ekonomicky aktivních občanů, z toho bylo 1 599 zaměstnaných 

a 143 nezaměstnaných. Z celkového počtu zaměstnaných bylo 1 219 

zaměstnanců, 95 osob podnikalo a 218 osob pracovalo na vlastní účet. 

 

  

Obr. 10 Index podnikatelské aktivity v obci Bílovice nad Svitavou a v sousedních obcích  

Zdroj: ČSÚ (2022): Veřejná databáze 

Index podnikatelské aktivity2 v obci Bílovice nad Svitavou činí 0,24 – viz 

obrázek č. 10. Jedná se o spíše průměrnou hodnotu v porovnání s okolními 

obcemi. Zvýšení podnikatelské aktivity v obci by mohlo přispět k rozvoji 

a podpoře veřejného života v obci a také diverzifikaci pracovních příležitostí. 

Jednou z velkých výhod obce je dopravní spojení s městem Brnem, kam 

občané nejčastěji dojíždějí za prací.  

                                                           
2 Index podnikatelské aktivity = počet podnikatelských subjektů na jednoho 
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V obci Bílovice nad Svitavou v současnosti působí převážně menší 

zaměstnavatelé nebo živnostníci.  

Největší zaměstnavatel v obci je Bílovická pekárna s. r. o. (25-49 

zaměstnanců), Siems a Klein, spol. s. r. o. (20-24 zaměstnanců) se 

zaměřením na autoservis, PLASTIC BOX CZ, s.r.o. (6-9 zaměstnanců) 

zabývající se výrobou plastových nádrží a příslušenstvím. V obci se nachází 

i společnosti s počtem zaměstnanců 1-5 jako například Catering for you, 

ATECOM, s.r.o. (distributor průmyslových přístrojů), AUTOOPRAVNA HELÁN 

s.r.o., Parodia print, s.r.o., nebo VIRTOUR s.r.o. (cestovní agentura). 

 

 

Obr. 11 Bílovická pekárna s.r.o.  

Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

 

Dále zde působí podnikatelé a živnostníci v oblasti truhlářství a stolařství 

(Truhlářství Zavadil, Truhlářství Doležal, Jan Dvorský – Nábytek s duší, 

Ing. Roman Verner – Truhlářství, Vít Dvořák), zahradnictví (Stanislav 

Volavka), výstavby rodinných a bytových domů, právnická kancelář 

a v dalších různých službách (zpracování kovů, kadeřnictví, …).  

Pro další rozvoj obce v oblasti podnikatelské činnosti je potřeba neustále 

vytvářet a zlepšovat podmínky, zvláště pro drobnější podnikatele, kteří 

představují zájmovou skupinu obce. Pro rozvoj podnikatelských aktivit je  

v územním plánu navržena pouze jedna zastavitelná plocha drobné výroby  

u cihelny. 
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Obec Bílovice nad Svitavou, v porovnání s vyššími územními celky, opisuje 

trend podílu nezaměstnaných osob SO ORP Šlapanice, v posledních letech jej 

mírně převyšuje (viz obrázek č. 12). Naopak podíl nezaměstnaných osob pro 

Jihomoravský kraj je výrazněji vyšší po celé sledované období.  

Situace v obci Bílovice nad Svitavou však obecně kopíruje trend vývoje 

nezaměstnanosti vyšších územních celků. Klesající tendence přímky směřuje 

až do roku 2019, což deklaruje příznivou situaci na trhu práce v území, stejně 

tak jako v celé ČR (období ekonomického růstu). Od roku 2019 dochází 

k postupnému nárůstu nezaměstnanosti, kdy je situace na trhu práce do 

značné míry ovlivněna nástupem pandemie COVID-19. Aktuálně za leden 

2022 činí nezaměstnanost v Bílovicích nad Svitavou 3,6 %. 

 

Obr. 12 Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Bílovice nad Svitavou, SO ORP Šlapanice 

a v Jihomoravském kraji v letech 2014–2021 (stav vždy k 31. 3.) 
Zdroj: MPSV (2022): Integrovaný portál MPSV – statistiky 

 

V rámci rozvoje obce je důležité i nadále udržovat nezaměstnanost občanů 

na nízké úrovni.  

Počet dosažitelných uchazečů o práci v obci Bílovice nad Svitavou postupem 

času klesal, a to až do roku 2019. Počet dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání klesl v období 2014–2019 (viz obrázek č. 13) přibližně na 

čtvrtinu (ze 118 na 47 osob). 
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Obr. 13 Vývoj dosažitelných uchazečů o práci a volných pracovních míst v obci Bílovice nad 

Svitavou v letech 2014–2021 (stav vždy k 31. 3.) 
Zdroj: MPSV (2022): Integrovaný portál MPSV – statistiky 

 

V roce 2021 došlo naopak k postupnému nárůstu počtu dosažitelných 

uchazečů o 28 osob. Počet volných pracovních míst v obci Bílovice nad 

Svitavou v průběhu let kolísal. Nejvyšší počet volných pracovních míst byl 

zaznamenán v obci v roce 2017 (8 míst). Nejnižší hodnoty bylo naopak 

dosaženo v letech 2014, 2015 a 2021 (0 míst). 

 
Tab. 1 Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z obce Bílovice nad Svitavou (stav k 26. 3. 2011) 

  
Vyjíždějící 

celkem 

Do 

zaměstnání 
Do škol 

Bílovice nad Svitavou 1 238 942 296 

v rámci obce 120 43 77 

do jiné obce okresu 53 47 6 

do jiného okresu kraje 1 012 810 202 

do jiného kraje 39 30 9 

do zahraničí 14 12 2 

Zdroj: ČSÚ (2022): SLDB 2011 

 

Z obce Bílovice nad Svitavou vyjíždělo v roce 2011 celkově do zaměstnání  

a do škol 1 238 obyvatel, což představuje téměř 1/3 všech obyvatel obce. 

Konkrétně do zaměstnání vyjížděla většina obyvatel, a to celkem 942 osob 

(54,1 % všech ekonomicky aktivních). Do škol pak 296 osob. Bližší rozdělení 

vyjíždějících obyvatel je uvedeno v tabulce č. 1.  

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

P
o
č
e
t 

o
s
o
b

Volná pracovní místa Dosažitelní uchazeči



 Strategický plán rozvoje obce 

25 
 

Do jiných okresů Jihomoravského kraje vyjíždělo do zaměstnání celkem 

810 občanů a do škol 202 občanů. Nejčastější cíl dojížďky představuje město 

Brno (781 osob), což je do značné míry dáno bezprostřední blízkostí města. 

Významné je toto středisko jak z pohledu dojížďky do zaměstnání, tak i do 

škol (198 studentů). Dalšími nejčastějšími místy dojížďky je hlavní město 

Praha (13 osob), Modřice (10 osob) nebo Blansko (9 osob).  

Obec má z dlouhodobého pohledu poměrně dobré postavení na trhu práce, 

kdy těží z dostupnosti velkých měst v okolí. Do budoucna bude potřeba  

i nadále udržovat dobré dopravní spojení s hlavními centry dojížďky, zejména 

s městem Brnem. 
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2.4 Využití půdy a zemědělství 

Rozloha katastrálního území Bílovic nad Svitavou činí 1 470 ha. Půdní fond 

je možné rozdělit na dvě základní skupiny, a to na zemědělskou (orná půda, 

vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty) 

a nezemědělskou půdu (lesní půda, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní 

plochy). 

Tab. 2 Využití půdy (ha) v obci Bílovice nad Svitavou (stav k 31. 12. 2020) 

Druh pozemku  Výměra (ha) Podíl z celkové výměry (%) 

Celková výměra obce 1 469,98 100 

Zemědělská půda 206,21 14,03 

Orná půda 114,23 7,77 

Zahrada 56,74 3,86 

Ovocný sad 11,88 0,81 

Trvalý travní porost 23,36 1,59 

Nezemědělská půda 1 263,77 85,97 

Lesní pozemek 1 149,63 78,21 

Vodní plocha 13,70 0,93 

Zastavěná plocha 25,38 1,73 

Ostatní plocha 75,06 5,11 

Zdroj: ČSÚ (2022): Veřejná databáze 

 

Z hlediska využití území převládá v oblasti nezemědělská půda (86 %), 

zejména lesní pozemky (78 %). Méně zastoupeny jsou pak zastavěné plochy 

soustřeďující se pouze v jedné části území (2 %). Mezi vodní plochy (1 %) 

v katastru obce patří především řeka Svitava. 

Zemědělská půda zabírá 14 % z celkové plochy území, největší část tvoří 

orná půda - 8 %. Vyšší výměra zahrad (4 %) poukazuje na významnost 

zahrádkářské chatové lokality koncentrující se zejména na severovýchodě 

zastavěné plochy obce. Veškeré druhy půdy s jejich podíly na celkové ploše 

území zobrazuje tabulka č. 2.  

Na celkový charakter území poukazuje i přiložená mapa využití půdy na 

obrázku č. 14, kde jasně převažují lesní plochy. 
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Obr. 14 Využití půdy v obci Bílovice nad Svitavou 

Zdroj: ZM25, © ČÚZK (2022); S-JTSK Krovak East North 

 

V území se v návaznosti na zastavěná území nachází zemědělská půda  

z hlavních půdních jednotek černozemě, hnědozemě, hnědé půdy, hnědé 

půdy kyselé, mělké hnědé půdy, svažité půdy a nivní půdy. 
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2.5 Cestovní ruch 

Z hlediska atraktivity cestovního ruchu nabízí Bílovice nad Svitavou pestrou 

škálu turistických atraktivit. Jsou to především Bílovické lesy s turistickými 

cestami i cyklotrasami, vyhlídky, nebo kulturně-historické památky.  

Turistické cesty jsou pojivem Bílovic nad Svitavou s okolními obcemi, 

například Cesta S. K. Neumanna, vede z Brna přes Babice nad Svitavou až 

do Bukovinky.  

Brněnská podkova je turistická cesta spojující brněnské konečné zastávky 

MHD. Trasa vede z brněnské části Útěchov přes lesy Bílovic nad Svitavou až 

do Šlapanic (14,5 km). Trasa zahrnuje i odbočky k bílovickým památkám, 

například Liduščinu památníku nebo Studánce Antonína Dyka. Na Brněnskou 

podkovou se připojuje lesní cesta Vojanka, která začíná od nejsevernější 

zastávky MHD U buku a dále spojuje palouk U Luže s centrem obce.  

Turistická cesta také vede podél jižní hranice katastru obce od turistického 

směrníku v Těsnohlídkově údolí, přes údolí se stejným názvem k Resslovu 

pomníku. 

Severně obcí prochází tři turistické cesty. První spojuje čtyři obce se 

začátkem v Lelekovicích, přes Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, 

Adamov a pak trasa končí ve Vranově.  Druhá turistická cesta se klikatí 

paralelně s Pěšinou Karla Morávka ze zastávky MHD z brněnské části 

Útěchov, přes Kněží horu v Bílovicích nad Svitavou až k brněnské zastávce 

MHD Lesná. 

Památník Josefa Zenkera je začátkem turistické cesty, která vede podél řeky 

Svitavy do sousedních Řícmanic. Odtud se napojuje na Svatojakubskou cestu 

směrem do obce Křtiny a dál se stává součástí Cyrilometodějské stezky do 

Ořešína, kde se rozdvojuje a jedna z tras končí v Bílovicích nad Svitavou při 

historické studánce Jana Dominika Kašpara.  

Cyklostezka značena jako CT 5 nebo EuroVelo 9, s názvem Jantarová stezka, 

je součástí mezinárodního cyklokoridoru mezi Greenway Krakov - Morava - 

Vídeň (326 km), vede po levém břehu řeky Svitavy a spojuje obec Bílovice 

nad Svitavou s brněnskou městskou čtvrtí Obřany.  

Cyklotrasa 5005, která začíná a končí v obci, je okruh okolo města Brna  

a propojuje Bílovice nad Svitavou - Přízřenice - Šlapanice - Bílovice nad 

Svitavou (72,6 km). 
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Obec se stará o rozvoj cyklostezek a jejich údržbu, o čemž svědčí i probíhající 

projekt s názvem Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu. Jedná se  

o výstavbu I. úseku cyklostezky „Svitava – Bílovice nad Svitavou“. Tento 

úsek bude součást cyklostezky Svitava – Bílovice nad Svitavou, lávka  

u mlýna – Anenské údolí s předpokládanou realizací do konce roku 2022.  

Pro občerstvení turistů se v centru obce nachází celkem 4 restaurace  

a hospody, například Obecní hospoda, Výletní restaurace Sokolovna a jiné. 

V obci není pro turisty dostupná žádná možnost ubytování.  

 

 

Obr. 15 Průběh turistické trasy a značených cyklotras v obci Bílovice nad Svitavou 

Zdroj: ZM25, © ČÚZK (2022) 

Rozhledna u Lidušky se nachází na katastru obce a byla otevřena na podzim 

2021, rozhledna je společným projektem svazku obcí Časnýř, jehož jsou 

Bílovice nad Svitavou členem. K rozhledně se turista dostane různými lesními 

cestami. Z východu obce k rozhledně vedou lesní cesty od Pomníku  

B. Polanského, který je zastávkou pro zmiňovanou trasu Brněnská podkova. 

Ze západní části katastrálního území, z významného turistického směrníku 

Těsnohlídkovo údolí, vede lesní cesta přímo k rozhledně.  
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Na území obce se nachází kolem 12 vyhlídkových míst. Vyhlídkové místo se 

v obci nachází například na cyklotrase 5005 za zastavěnou částí obce, 

směrem na západ. Další vyhlídková plošina se nachází na severozápadě, 

v blízkosti malého okruhu, který tvoří Lesní naučná stezka při Malé 

geologické expozici. U turistického směrníku U jezírka začíná také naučná 

stezka Pěšina Karla Morávka, která je totožná s cyklostezkou procházející 

Pěšinou Karla Morávka a směřuje na jih obce. Na jižním výběžku katastru 

obce, kolem přístřešku Těsnohlídkovo údolí, prochází naučná stezka 

s názvem Hády a údolí Říčky, která vede z Brna – Obřan a od Bílovic nad 

Svitavou se rozvětvuje v Hádecké krasové plošině. 

Přírodní rezervace Malužín, nad břehem řeky Svitavy, je situovaná na 

východě obce, s rozlohou 55,9 ha a nabízí rovněž vyhlídkové místo. 

Z východní strany rezervace vede Jantarová cyklostezka. Ze západní strany 

přes Malužín jde Gangloffova cesta, která vede podél Útěchovského potoka 

až k Památníku letců ČSA. Cesta je pojmenována po lesníkovi Karlovi 

Danielovi Gangloffovi a prochází i skalní roklí s názvem Myší díra. 

Zřícenina hradu Ronov v severovýchodní části katastrálního území, 

představuje pro turisty atraktivní místo, prochází tady turistická cesta 

z Lelekovic do Vranova. Hrad Ronov založili páni z Lichtenburku, zřejmě 

kolem 14. století, za účelem ochrany cesty vedoucí údolím. Přibližně 500 m 

vzdušnou čarou odtud, směrem na sever od zříceniny hradu Ronov, je 

lokalizované vyhlídkové místo, pod kterým je umístněný Památník Josefa 

Zenkera. 

Turistickým cílem je také stoletá myslivna, nacházející se východně od 

sokolovny, na Palackého ulici, která je dějištěm Těsnohlídkovy knihy Liška 

Bystrouška. Budova byla postavena v roce 1907 a dodnes slouží polesí Bílovic 

nad Svitavou.  

Na jižní hranici Bílovic nad Svitavou se Soběšicemi, se nachází vůbec první 

trigonometrický bod na českém území, kde od roku 1960 stojí památný 

kámen. V obci se nachází mimo jiné i množství památníků, např. Liduščin 

památník, Památník prvního vánočního stromu v Bílovicích, Památník  

S. K. Neumanna nebo Pomník obětem I. světové války a mnohé další.  

Mezi turisticky oblíbené body v obci patří početné lesní studánky. Jedná se 

např. o Kašparovu studánku, Mufloní studánku nebo Studánku Leoše 

Janáčka.  
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Seznam kulturních památek obce z národního památkového katalogu je 

uveden v následující tabulce č. 3. 

Tab. 3 Přehled památek v Bílovicích nad Svitavou 

Název památky  
Památková 

ochrana 
Lokalita 

Pomník padlým I. světové 

války 
Ano  

Na ostrůvku řeky Svitavy v centru 

obce 

Rodinný dům Ne ulice Komenského č. p. 191 

Rodinný dům Ne ulice Komenského č. p. 179 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje Ne ulice Tyršova  

Hrad Ronov Ano  Na severu k. ú., u vysílače 

Venkovský dům Ano  ulice Husova č. p. 5 

Rodinný dům Ne ulice Komenského č. p. 158 

Vila dr. Josefa Poláčka Ne ulice Komenského č. p. 255 

Vila Anna Ne ulice Palackého č. p. 283 

Zdroj: pamatkovykatalog.cz (2022) 

 

Z historických památek v obci lze jmenovat pseudogotický kostel svatého 

Cyrila a Metoděje, který byl postaven v roce 1908 podle projektu brněnského 

architekta Antonína Blažka. Uvnitř se nachází vzácná socha sv. Václava 

z 2. poloviny 17. století. Kostel byl během II. světové války při ostřelování 

obce poškozen. Z předválečné výzdoby se dochovalo jen několik soch 

svatých. V roce 2021 se dokončila nová vitrážová okna na původní návrh 

malíře Bohumíra Matala. 

Pomník padlým I. světové války je prvním pomníkem svého druhu v Evropě. 

Byl postavený v roce 1915 a vznikl díky iniciativě spisovatele Rudolfa 

Těsnohlídka.  Rodinný dům na ulici Komenského č. p. 191 byl postavený roku 

1901 a navrhl ho Karel Kučera. V domě měl svůj ateliér i příbytek František 

Koudelka. Ostatní dva domy č. p. 158 a 179 jsou výjimečné svou náročnou 

fasádou i historicko - urbanistickou hodnotou. Venkovský dům č. p. 5 je 

významný zejména tím, že do roku 1915 v domě žil a psal básník a novinář 

S. K. Neuman.  
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2.6 Technická a dopravní infrastruktura 

Kapitola se zabývá komplexní charakteristikou technické a dopravní 

infrastruktury v obci. V Bílovicích nad Svitavou je vybudován veřejný 

vodovod, obec je plynofikována, elektrifikována a disponuje systémem 

jednotné kanalizace s napojením na ČOV. V rámci veřejné dopravní 

infrastruktury je v obci k dispozici železnice i silniční infrastruktura. 

Tab. 4 Přehled technické a dopravní vybavenosti obce Bílovice nad Svitavou 

Obec Bílovice nad Svitavou Vybavenost 

Veřejný vodovod Ano 

Kanalizace a ČOV Ano 

Plynofikace obce Ano 

Elektrické rozvody NN Ano 

Skládka komunálních odpadů Ne 

Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů Ano 

Napojení na silnici I. třídy  Ne 

Železniční stanice Ano 

Zdroj: RIS (2022)  

2.6.1 Zásobování pitnou vodou 

Zdrojem pitné vody, kterou využívají obyvatelé obce, je jímací území 

Březová. Pitná voda je do obce přepravována pomocí skupinového vodovodu 

pro veřejnou potřebu, který vlastní a spravuje DSO Vodovody a kanalizace 

Bílovicko (DSO VaK Bílovicko). Vodovod byl vybudován roku 1979.  

Při krizových situacích lze dovážet vodu pro veřejnou potřebu ze zdroje 

Mokrá-Horákov.  

Stávající síť vodovodů dostatečně pokrývá současnou zástavbu obce. Do 

budoucna budou vodovody rozšiřovány v souladu se zastavitelnými 

plochami, dle platného územního plánu.  
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2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod 

V obci Bílovice nad Svitavou je vybudovaná převážně gravitační jednotná 

kanalizace, která se nachází v původní zástavbě na pravém břehu řeky 

Svitavy. Oddílná kanalizace byla vybudována na levém břehu Svitavy.  

Kvůli několika převýšením terénu je kanalizace doplněna na 4 místech 

čerpací stanicí v případě jednotné kanalizace na pravém břehu Svitavy. Na 

levém břehu Svitavy, u oddílné kanalizace, je pouze 1 čerpací stanice. 

Odpadní vody z kanalizace ústí do ČOV v jižní části obce. Majitelem  

a provozovatelem čistírny odpadních vod i kanalizace je DSO VaK Bílovicko. 

Samotné DSO VaK Bílovicko vzniklo v roce 2000, má sídlo na OÚ Kanice  

a členská základna je kromě Bílovic nad Svitavou tvořena obcemi Řícmanice, 

Kanice a Ochoz u Brna. 

Mechanicko – biologická ČOV s kapacitou 7 750 ekvivalentních obyvatel 

zajišťuje čištění odpadních vod pro členské obce DSO VaK Bílovicko: Bílovice 

nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna. ČOV byla uvedena do 

provozu v roce 2001 a poslední rekonstrukce proběhla v roce 2013. 

Recipientem pro odpadní vody je řeka Svitava.   

Dle platného územního plánu obce bude stávající kanalizační síť postupně 

rozšiřována v souvislosti s rozvojem obce. Odvádění odpadních vod 

v rozvojových oblastech obce bude realizováno oddílným způsobem. 

 

 

Obr. 16 ČOV umístěná v jižní části obce Bílovice nad Svitavou 
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 
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2.6.3 Odpadové hospodářství 

Směsný komunální odpad je z obce svážen společností KTS EKOLOGIE s.r.o. 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí 750 Kč na 

občana za rok3.  

Komunální odpad se třídí na složky: biologické odpady rostlinného původu, 

papír a lepenku, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, sklo, textil, 

kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, směsný komunální odpad a jedlé 

oleje a tuky.  

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou 

barevné sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery umístěné na 13 

sběrných místech v obci. Pro ukládání biologických odpadů slouží 

velkoobjemové kontejnery na 6 stanovištích a kompostéry v domácnostech. 

Pro odkládání oděvů a textilu jsou rovněž k dispozici speciální nádoby na  

3 sběrných místech.  

Kovy, jedlé oleje a tuky, papír, plast, sklo, objemný odpad a stavební odpad 

lze odevzdávat na sběrném dvoře v ulici Pod Nádražím v Bílovicích nad 

Svitavou, který byl uveden do provozu v roce 2018. Sběrný dvůr je otevřený 

celoročně v úterý, pátek a sobotu.  

Bílovice nad Svitavou zavádí door-to-door systém svozu tříděných odpadů od 

1. dubna 2022. Cílem tohoto projektu je vybudování sběrné sítě přímo  

v domácnostech pro odděleně sbírané komunální odpady, jako jsou plast, 

papír, sklo a bioodpad. Každý druh odpadu bude svážen z domácností 

s frekvencí svozu 1x měsíčně, s výjimkou BIO odpadu, který se bude svážet 

2x měsíčně. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Stav v roce 2022 
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2.6.4 Vytápění a elektřina 

Obec je celoplošně plynofikována. Pro zásobování teplem v území tedy slouží 

převážně plyn, který je po obci distribuován pomocí středotlakých nebo 

nízkotlakých rozvodů plynu. Plynovod prochází napříč obcí podél silnice 

II/374, přechází přes řeku Svitavu a dále vede podél silnice do obcí 

Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna. 

Územní plán navrhuje plynofikaci všech zastavitelných ploch. V případě nové 

výstavby lze však do budoucna počítat s vytápěním prostřednictvím 

elektrické energie či dalších alternativ, neboť se vzhledem k plynové přípojce 

jedná o finančně méně nákladnou alternativu z hlediska připojení na místní 

síť. Vzhledem k poloze, podmínkám a charakteru území, lze uvažovat  

o využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím tepelných čerpadel 

jako o perspektivním lokálním zdroji tepla. Další možností je využití solární 

energie pro ohřev teplé užitkové vody a technologické vody a ohřevu TUV  

u bytových objektů.  

V obci Bílovice nad Svitavou je rozvodná síť NN, přičemž v původní zástavbě 

na betonových podpěrách jsou rozvody provedeny venkovním vedením. 

V novější lokalitě zástavby obce jsou kabelové rozvody uložené v zemi. 

S tímto způsobem uložení rozvodu se počítá i pro budoucí zastavěné částí. 

2.6.5 Dopravní obslužnost a infrastruktura  

Bílovice nad Svitavou jsou spojeny se svým okolím silniční i železniční trasou. 

Železniční trať č. 260, procházející přes Bílovice nad Svitavou, začíná v České 

Třebové, dále vede přes Brno a končí ve Vyškově na Moravě. Jednokolejná 

trať byla v provozu od roku 1848, následně byla roku 1869 do provozu 

uvedena dvoukolejná trať. Elektrifikovaná trať dnes slouží k nákladní i osobní 

dopravě, dokonce i mezinárodní rychlíkové dopravě. Trať je součástí prvního 

tranzitního železničního koridoru. Železniční stanice se nachází v zastavěné 

části obce, na jihovýchodě za řekou Svitavou. 

 



 Strategický plán rozvoje obce 

39 
 

 

Obr. 17 Železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou  

Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

 

Správa železnic v roce 2021 spustila rekonstrukční práce koridorové trati 

mezi Brnem a Blanskem, která zahrnuje i železniční trať č. 260. Územní plán 

obce rovněž bere v potaz možnou realizaci vysokorychlostní trati. 

Silnice II. třídy propojují obec s okolními územními celky. Silnice II/374 vede 

z obce do města Brna, jedná se tedy o nejrušnější komunikaci v obci,  

s ročním průměrem denních intenzit (RPDI) 5 286 – 12 315 vozidel za den. 

Komunikace vedoucí do obcí Řícmanice (II/383) a Adamov (II/374) mají 

RPDI menší, a to v rozmezí 1 164 – 2 854 vozidel za den.  
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Na dálnici D1 se občané obce mohou napojit z jižní části města Brna. Na 

evropskou silnici E461 se dá napojit ze severní části Brna. Jde o mezinárodní 

silniční trasu třídy B mezi Českem a Rakouskem. Její vytížení představuje  

53 193 vozidel za den. 

Díky relativně krátké vzdálenosti (přibližně 13,9 km) mezi obcí a dálnicí D1 

mohou obyvatelé dojíždět za prací, případně službami, do podstatně větších 

a vzdálenějších míst. Příslušný rozsah dostupnosti území i s příklady 

vybraných obcí a měst vyjadřuje tabulka č. 5. 

 

Tab. 5 Silniční doprava z Bílovic nad Svitavou do vybraných sídel 

Sídlo 
Vzdálenost 

[min.] 

Doba jízdy 

[min] 

Počet obyvatel 

v sídle 
 

Brno 10 16 382 405  

Šlapanice 16 22 7 703  

Olomouc 83 59 100 514  

Jihlava 98 67 51 125  

Zdroj: Mapy.cz (2022); ČSÚ (2022) 
 

Autobusovou dopravu v Bílovicích nad Svitavou zajišťuje Dopravní podnik 

města Brna, a.s. (DPMB) se sídlem v Brně a BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ 

SPOLEČNOST, spol. s r.o. se sídlem ve Velká Bíteši. Obec patří do 

integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Konkrétně ji 

obsluhuje hned několik linek, denních i nočních. Linka s označením 57 má 

trasu Vranov, smyčka – Bílovice nad Svitavou – Brno, Merhautova. Noční spoj 

N93 vede z Brna - Útěchov přes Bílovice nad Svitavou, zpět do Brna - Komín, 

sídliště. Linka xS2A vede přes Adamov, obchodní dům – Bílovice nad 

Svitavou - Brno Lesná, nádraží.  
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Obr. 18 Autobusová zastávka v Bílovicích nad Svitavou  
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

MHD spojení se sousední obcí Babice nad Svitavou zajišťuje linka 210 

s trasou Babice nad Svitavou, horní zastávka - Bílovice nad Svitavou – Brno, 

Židenice, nádraží. Pro přímé spojení z Bílovic nad Svitavou do města Modřice 

mohou občané využít jen noční linku N94 ze zastávky Bílovice nad Svitavou, 

železniční stanice k zastávce Modřice, smyčka. V Bílovicích nad Svitavou 

DPMB zřídil i Mini autobus linky 211, která má trasu v rámci obce na 

zastávkách Polanka – železniční stanice – Soběšická a jezdí pravidelně 

v pracovní dny. 

O víkendu je dopravní obslužnost veřejnou dopravou realizována s podstatně 

nižší frekvencí. Na území obce je rozmístěno 13 autobusových zastávek.  

 

Tab. 6 Autobusové spoje z Bílovic nad Svitavou do jednotlivých sídel 

Sídlo 

Počet 
spojů  

v pracovní 
dny 

Vzdálenost 

[km] 

Průměrná 

doba jízdy 

[min] 

Linka 

Vranov 2 5 9 57, N93 

Brno 7  7,2 17 
xS2A, E75, 57, 75, 

210, 211, N94 

Adamov 1 8 20 xS2A 

Babice nad 

Svitavou 
2 8,2 14 xS2A, 210 

Modřice 1 22 48 N94 

Zdroj: Mapy.cz (2022); IDOS.cz (2022) 
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Chodníky pro chodce chybí na více místech v obci, například mezi benzinovou 

pumpou a zastávkou Na Nivách nebo na ulici Polanka. Oblast Polanka se 

potýká také s nedostatkem parkovacích míst. Parkování je také nedostatečné 

například kolem ZŠ. Pro zlepšení situace s parkováním obec realizuje 

momentálně projekt výstavby nového parkoviště Park & Ride u železničního 

nádraží s kapacitou 68 míst. 

 

 

Obr. 19 Parkoviště Park & Ride  
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

 

 

Obr. 20 Parkoviště Park & Ride s parkovacím automatem 
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 
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2.7 Občanská vybavenost 

Kapitola se zabývá charakteristikou občanské vybavenosti. Bílovice nad 

Svitavou nabízejí širokou škálu základních služeb, nezbytných pro život 

v obci, za nimiž obyvatelé nemusejí dojíždět. V poslední době obec 

investovala do zařízení občanské vybavenosti, například výstavby nových 

sociálních bytů nebo multifunkčního hřiště v areálu základní školy.  

2.7.1 Bydlení 

Charakter zástavby v Bílovicích nad Svitavou spočívá v individuálním bydlení 

v rodinných domech městského typu, výstavba bytových domů se 

nepředpokládá z architektonických důvodů. Dle SLDB 2011 se zde nacházelo 

celkem 827 domů, z toho bylo 768 rodinných, 49 bytových a 10 domů patřilo 

do kategorie ostatní budovy. Souhrnně 646 domů bylo ve vlastnictví 

fyzických osob. Budovy jsou ve většině případů připojeny na technickou 

infrastrukturu – vodovod, plynovod, elektrickou síť a kanalizaci.  

Dle ČSÚ v obci rodinné domy přibývají, což je vidět v tabulce č. 7.  

 
Tab. 7 Vývoj výstavby bytů v Bílovicích nad Svitavou v období 2016-2020 

  Byty celkem 
V rodinných 

domech 

V bytových 

domech 

2016 4 4 - 

2017 11 11 - 

2018 14 14 - 

2019 4 3 - 

2020 19 13 6 

Zdroj: ČSÚ (2022): Veřejná databáze 

 

Obec disponuje 8 obecními bytovými jednotkami a od roku 2019 také 6 

sociálními byty. 6 bytových jednotek bylo vystavěno v rámci projektu 

Sociální bydlení Bílovice nad Svitavou, jedná se o bytový dům na ulici Husova 

148.  Bytový dům nahradil starou truhlárnu, dům má bytové jednotky  

o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+kk. Byty jsou určeny pro potřeby osob v bytové 

nouzi (např. mladé rodiny či matky s dětmi).  
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2.7.2 Školství 

Základní škola i Mateřská škola Bílovice nad Svitavou jsou umístěné na jižním 

okraji obce, v dobré dostupnosti od zastávky veřejné dopravy.  

Mateřská škola disponuje rozsáhlou školní zahradou s herními prvky pro 

pohybové činnosti. Tvoří jí třípodlažní budova se 6 třídami, s kapacitou 

celkem 147 dětí. Školka je vhodně vybavená i pro vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem MŠ je rozvíjet osobnost 

dítěte, respektovat a uspokojovat fyzické i psychické potřeby dětí. 

Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou s cílem zabezpečení 

pozvolného a pro děti přirozeného přechodu mezi těmito úrovněmi školského 

vzdělávání. Taktéž probíhá společná příprava kulturního programu na 

slavnostní předávání vánočního stromu pro Brno nebo společné divadelní 

představení.  

V obci se nachází také Školka Lesní skřítci. Tato školka sídlí na ulici 

Palackého, v blízkosti sokolovny a nabízí kromě jiného i letní tábory pro děti. 

Cílem je environmentální výchova dětí, zážitková pedagogika v přírodě  

a odborný Montessori přístup.  Instituce však nenabízí akreditovanou MŠMT 

předškolní přípravu, protože není registrována v rejstříku lesních mateřských 

škol MŠMT.  

Historie základního školství v Bílovicích nad Svitavou sahá až do roku 1880, 

kdy byla škola zřízená v budově staré pošty. V roce 1892 byl zahájen první 

rok výuky v nově postavené škole. V areálu základní školy se dnes nachází 

malá a velká tělocvična, keramická dílna a nově postavené multifunkční 

hřiště od října 2021. Děti mohou nové hřiště využívat k tělesné výchově  

a sportu. Součástí výstavby byla i nová retenční nádrž na dešťovou vodu, pro 

zavlažování zeleně.  

ZŠ má vzdělávací zařízení s 1. a 2. stupněm a také s přípravnou třídou, která 

je pod záštitou mateřské školy. Celková kapacita školy v roce 2020 činila 590 

žáků, je tedy pro rok 2020 naplněna přibližně z 92 % (541 žáků). Základní 

školu navštěvují žáci z Bílovic nad Svitavou (415 dětí), ale i z Brna (66 dětí), 

Řícmanic (35 dětí), Babic nad Svitavou (21 dětí) nebo Kanic (4 děti) 4.  

                                                           
4 Stav v roce 2020 
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Další spolupráci škola rozvíjí, kromě MŠ, s jednotou Sokol Bílovice nad 

Svitavou, folklórním souborem Bystrouška nebo s volnočasovým střediskem 

Liška a RC Žirafou. 

ZŠ pro děti nabízí různé aktivity, například keramickou dílnu, sportovní 

kroužky, včelařský kroužek a jiné. V rámci ZŠ působí také pobočka ZUŠ 

Šlapanice, která nabízí výuku klavíru, kláves, kytary, houslí, zobcové flétny, 

klarinetu a hudební nauky. 
 

 
Obr. 21 ZŠ Bílovice nad Svitavou 
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

2.7.3 Zdravotnictví 

Nabídku základních služeb obce tvoří zdravotní služby dvou praktických 

lékařů pro dospělé, pediatričky, dvou zubních lékařů, gynekologa  

a rehabilitace. Lékařská ambulance s.r.o., na ulici Komenského, zahrnuje 

oddělení chirurgie, diabetologie a interny. 

Za širší nabídkou zdravotních služeb obyvatelé dojíždí do nejbližší Vojenské 

nemocnice Brno, která je vzdálená 8,3 km (14 min). Nemocnice obstarává 

jak ambulantní, tak lůžkovou péči. V Brně je širší výběr nemocnic, například 

Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nebo Dětské 

onkologické centrum Fakultní nemocnice a jiné. 

Dům domácí péče Bílovice nad Svitavou zajišťuje odlehčovací pobyty 

zaměřené na péči o seniory a zdravotně postižené od roku 2016. 

Zřizovatelem je občanské sdružení SANUS BRNO, z. s. a momentální kapacita 

činí 22 lůžek.  

 



 Strategický plán rozvoje obce 

47 
 

Obec vlastní Dům s pečovatelskou službou s kapacitou 45 bytů. 

Zdravotnickou službu zde zajišťuje SANUS BRNO z. s. Tato pečovatelská 

služba rovněž poskytuje terénní služby v domácnostech uživatelů.  

V obci se nachází také Lékárna Bílovice na ulici Komenského. 

V zalesněné severní části katastrálního území obce je lokalizována Léčebna 

dlouhodobě nemocných (LDN) se zaměřením na plicní choroby. Budova byla 

postavena roku 1930, provoz léčebny však byl ukončen v roce 2011, plicní 

sanatorium v údolí řeky Svitavy je tedy opuštěné. LDN byla zavřena kvůli 

nevyhovujícímu stavu budovy, rozsáhlé rekonstrukce by si vyžádali investice 

v hodnotě několika desítek miliónů korun. Vlastníkem budovy je Fakultní 

nemocnice v Brně. 

2.7.4 Kultura, sport a spolky 

V intravilánu obce se v současnosti nacházejí sportovní zařízení, jedná se 

např. o travnaté fotbalového hřiště, tři dětská hřiště, venkovní posilovnu, 

tenisové hřiště nebo hřiště na minigolf. Venkovní posilovna Trávníky je 

zpřístupněna občanům nonstop.  

Mezi areálem Sokolovny a Myslivnou Lišky Bystroušky, na Palackého ulici, se 

nachází Minigolf Liška, který je provozován střediskem Liška – Lužánky  

s podporou obce Bílovice nad Svitavou. Areál je možné pronajmout, ale 

provozovatel rozšiřuje svou nabídku služeb o výukový program nebo 

lukostřelbu. 

Provozovatelem tenisového hřiště je Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad 

Svitavou a trénovat tu mohou členové tenisového oddílu. Mezi budovou 

Sokolovny a tenisovým hřištěm je umístněné oplocené Hřiště za sokolovnou 

s basketbalovým košem. 

Místní sokolovna TJ Sokol Bílovice nad Svitavou je sportovním, společenským 

i kulturním víceúčelovým zařízením. Využívají ji zejména místní spolky nebo 

se může využít pro soukromé účely, dle domluvy. Funkcionalistická budova 

sokolovny byla postavená v roce 1927 a je otevřená pro veřejnost více než 

95 let.  
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Obr. 22 Sokolovna Bílovice nad Svitavou 
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

 

Kromě sokolovny se v obci, v blízkosti železniční stanice, nachází i soukromá 

tělocvična ABgym. 

Fotbalové hřiště se nachází jižněji, dále od sokolovny. Hřiště využívají 

členové fotbalového klubu TJ Sokol Bílovice nad Svitavou. Klub má kategorie 

muži, starší i mladší žáci, starší i mladší přípravka a fotbalová školička.  

Nové multifunkční hřiště je ve vnitrobloku budovy ZŠ a slouží zejména pro 

výuku tělesné výchovy. Celkově v obci schází dětské hřiště například na ulici 

Lesní nebo hřiště pro větší děti. 

Na hřišti Polanka aktuálně probíhá rekonstrukce na víceúčelové hřiště  

s novým polyuretanovým povrchem. Do roku 2023 se předpokládá realizace 

Pump-Track dráhy na ulici Soběšická. 
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Obr. 23 Multifunkční hřiště ZŠ  
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

 

Společenské a kulturní akce neodmyslitelně patří do dění obce. Akce se 

konají jak v prostorách Obecní hospody, knihovny, na obecním úřadě, kde 

se nachází společenský sál, ale i na náměstí obce. V obci se běžně pořádají 

maškarní bály, Pálení čarodějnic v Trávníkách, Hasičská zábava, Bílovická 

křižovatka, Poslední leč, hody, farmářské trhy, plesy, koncerty, přednášky, 

setkání seniorů, školní akademie, den dětí, sportovní akce, rozsvěcování 

vánočního stromečku, aj.   

Komunitní centrum Žirafa je v budově bývalé knihovny na ulici Fügnerovo 

nábřeží a organizuje volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Jako 

volnočasový program pro mládež v obci funguje i mateřské centrum Liška na 

ulici Žižkova. 

 

Obr. 24 Komunitní centrum Žirafa  

Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 
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Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou funguje v nové budově od roku 2016. 

Historie místní knihovny sahá až do roku 1892, kdy byla knihovna založená 

pro Vzdělávací spolek „Havlíček“. Knihovna v současnosti pořádá například 

autorská čtení, čtení pro děti, přednášky, výstavy i soutěže. 

V obci působí velké množství spolků a klubů, které nabízí a podporují 

nejrůznější kulturní, společenské i sportovní vyžití. Mezi nejvýznamnější 

sportovní kluby a spolky patří TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, Sbor 

dobrovolných hasičů nebo Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů obce Bílovice 

nad Svitavou.  

Dalšími spolky jsou např. SK Radiosport, Spolek zdravotně postižených 

Brněnska, Spolek "Živá tradice pro Bílovice", Český svaz včelařů Bílovice nad 

Svitavou, a mnohé jiné. V Bílovicích nad Svitavou působí již 20 let amatérský 

divadelní soubor BOTA. 

Obec se podporuje činnost spolků příspěvkem přibližně 1,3 mil. ročně. 

2.7.5 Služby 

V obci Bílovice nad Svitavou jsou občanům k dispozici obchody s potravinami 

a se smíšeným zbožím, například supermarket Hruška a potraviny Stanek. 

V obci se nachází i Původní bílovická pekárna s.r.o., Bílovická cukrárna s.r.o. 

nebo Jitulčiny dobroty. Řeznictví v obci zajišťuje firma MASO BÍLOVICE s.r.o. 

Občanům je k dispozici také Průmyslový areál Barborka, autoservis, 

květinářství, salon pro psy, čerpací stanice a další.  

Za ostatními doplňkovými službami (jiný specializovanější či rozšířenější 

sortiment) obyvatelé dojíždějí do blízkého města Brna.  

Co se týče pohostinských zařízení, nachází se zde Obecní hospoda, Výletní 

restaurace Sokolovna, Pizzerie nad Svitavou a Hospoda u ostrůvku.  

V obci je jeden bankomat v blízkosti obecního úřadu. V budově obecního 

úřadu jsou dostupné služby České pošty spolu s volně přístupnou poštovní 

schránkou. 

 

https://www.firmy.cz/detail/2109748-salon-pro-psy-u-potoka-bilovice-nad-svitavou.html
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Obr. 25 Bankomat a knihovna v Bílovicích nad Svitavou  

Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

 
Nově v obci vznikla také výdejna zboží Zásilkovna, a to na dvou místech, na 

pobočce v trafice na nádraží a z-box u školy. Alzabox se nachází při místní 

čerpací stanici Fors a.s. 

V obci schází krátkodobé ubytovací zařízení, nejbližší možná ubytovací 

zařízení pro turisty jsou dostupná ve městě Brně.  

V případě mimořádných událostí jsou v obci Dobrovolní hasiči obce Bílovice 

nad Svitavou a obecní policie, která zajišťuje veřejný pořádek. 

Ze služeb v obci chybí prodejna čerstvého ovoce a zeleniny, kavárna, nebo 

obchody s rozšířeným sortimentem včetně oblečení. 

2.7.6 Informační servis obce 

Obec zřizuje úřední desku, která je přístupná před budovou úřadu. Dále obec 

spravuje webové stránky, kde informuje o aktuálních událostech.  

Webové stránky obce jsou velmi přehledně zpracované. Kromě oznámení  

a aktualit obsahují informace související s rozvojem obce, životem v obci atd. 

V případě zájmu se člověk může dočíst i faktické informace o historii obce či 

další mnohé zajímavosti a doporučení pro výlety.  

Tradiční zprostředkování informací poskytuje obecní rozhlas. Jednou 

z poskytovaných možností předání informací představuje portál občana. 

Mobilní aplikace nabízí široké spektrum informací, například aktuální přehled 

kulturních, sportovních a společenských akcí obce, nejdůležitější aktuality 

z obecního úřadu, možnost hlasování v anketách a referendech, focení závad 

v obci, informace o poplatcích a blokovém čištění, nebo odjezdy autobusů.  
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Aplikace rovněž poskytuje zprávy o mimořádných událostech nebo časopis 

obce a vysílání Bílovické Televize.  

Obyvatelé pro získávání informací využívají také sociální síť anebo Bílovický 

zpravodaj. 

Obec čtyřkrát ročně vydává vlastní Bílovický zpravodaj. Občané mohou do 

zpravodaje přispívat svými připomínkami, náměty nebo příběhy. Kromě 

zpravodaje má obec vlastní Bílovickou televizi.  

Bílovická televize funguje od roku 1994. Vysílání spravuje mediální komise 

rady obce, a to od roku 2007. Bílovický měsíčník je televizní pořad, který 

přináší pravidelné reportáže z kulturních akcí a dění v obci.  

Pro kvalitní propagaci obce s účelem zvýšení turistického ruchu, obec 

vytvořila pohledy jako propagační materiál a v roce 2018 vytvořila i logo 

obce. Logo zahrnuje první písmena obce, vizualizuje zalesněné kopce 

a klikatou řeku Svitavu. Barvy loga charakterizují zmiňovaný terén, takže 

zelená znázorňuje rozsáhlé lesy, modrá vodní toky a tyrkysová je spojením 

těchto dvou elementů a zároveň vyjadřují spjatost obce s přírodou. 

 

Obr. 26 Logo obce Bílovice nad Svitavou  
Zdroj: bilovicens.cz/soucasnost (2022) 
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2.7.7 Správa obce 

Obec Bílovice nad Svitavou je samostatná obec se sídlem obecního úřadu. 

Stavební úřad i matrika se nacházejí přímo v obci Bílovice nad Svitavou. 

Katastrální a finanční úřad se nachází ve vedlejším městě Brně (dostupnost 

cca 20 minut). Od 1. 1. 2003 plní pro Bílovice nad Svitavou funkci obce 

s rozšířenou působností Městský úřad Šlapanice.  

Zastupitelstvo obce tvoří 15 členů. V čele stojí starosta, zastupovaný 

místostarostou. Obec má zřízený také finanční a kontrolní výbor.  

 

Obr. 27 Obecní úřad Bílovic nad Svitavou  

Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 

 

Z dlouhodobého hlediska je hospodaření obce relativně vyrovnané, nicméně 

v letech 2018 a 2021 měla obec nižší rozdíl mezi příjmem a výdajem 

v důsledku nižších příjmů a rostoucích výdajů. Důvodem jsou investiční akce 

v podobě projektů obce jako Multifunkční hřiště Základní školy, Zpevnění 

části ulice Soběšická, Oprava ulice Husova, Sociální bydlení na ulici Husova 

a jiné. Stručný přehled příjmů i výdajů obce za poslední tři roky je uveden 

v tabulce č. 7.  

 
Tab. 8 Přehled příjmů a výdajů Bílovicích nad Svitavou (v tis. Kč) 

v tis. Kč 2018 2019 2020 2021 

 

Příjmy 66 714 103 993 81 926 76 893  

Výdaje 64 794 76 971 53 021 75 234  

Rozdíl 1 920 27 022 28 905 1 659  

Zdroj: Monitor.statnipokladna.cz (2022) 
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2.8 Životní prostředí 

Území Bílovic nad Svitavou je kulturní zemědělsko – lesní krajinou, 

ovlivněnou lidskou činností. Okolní krajina je z převážné části tvořena lesním 

komplexem soustředěným severně od zastavěného území až  

k útěchovskému katastru a východně od zastavěného území ke kanickému 

katastru. Malá část katastru je součástí intenzívně využívané zemědělské 

krajiny, jejíž typický ráz určuje vedle zvlněného reliéfu především převažující 

zemědělské využití s rozsáhlejšími hony orné půdy.  

Koeficient ekologické stability5 (KES) v obci v roce 2020 činil až 5,85, což je 

vysoká hodnota v porovnání s průměrnou hodnotou KES 1,1 pro celou ČR.  

Nejrušnějšími komunikacemi v obci jsou silnice druhé třídy 374 a 383 s roční 

průměrnou denní intenzitou 1 164 až 5 286 vozidel za 24 hodin. Díky silniční 

dopravě se vytváří negativní vlivy na životní prostředí v podobě emisí CO2, 

hluku, nebo prašnosti.  

V katastru obce je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES), který 

dodržuje zásady návaznosti na okolní území. ÚSES představuje 

nepravidelnou síť ekologicky stabilnějších segmentů krajiny, které jsou v ní 

účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových kritérií. Vzhledem 

k rozsáhlým 11 místním systémům ekologické stability, 3 regionálním 

biokoridorům, jednomu regionálnímu biocentru (RBC Malužín – na skalnatých 

svazích údolního zářezu Svitavy severně od Bílovic), územní plán obce 

nepočítá se vznikem nových skladebných částí ÚSES, tedy biocenter  

a biokoridorů.  

Část jižního území obce spadá do chráněné krajinné oblasti Moravský kras.  

Přírodní rezervace Malužín je maloplošné chráněné území, lokalizované  

v severovýchodní části obce. V severní části obce je navržen Přírodní park 

Vranovské lesy.  

V rámci soustavy Natura 2000 zasahuje do jižní části katastrálního území 

Bílovice nad Svitavou evropsky významná lokalita Moravský kras.  

 

                                                           
5 KES = (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + TTP + pastviny + les + 

vodní plocha) / (orná půda + zastavěné plochy + ostatní plochy); vyjadřuje poměr 

stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků v území 
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Vymezené záplavové území zahrnuje zhruba 155 budov, které trvale obývá 

zhruba 278 obyvatel. Územím obce protéká kromě řeky Svitavy i vodní tok 

Časnýř, Kuní potok a Melatín.  

 

Obr. 28 Vodní plocha (řeka Svitava) tvořící východní hranici obce  

Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2022) 
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2.9 SWOT analýza 

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního 

rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání 

vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. 

Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smysl SWOT analýzy spočívá v akcentování silných stránek a odstraňování 

(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností, a naopak se 

omezuje dopad pojmenovaných hrozeb. 

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, 

vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce. 

 

 

Silné stránky (anglicky Strenghts) 

Popisují výhody a přednosti obce.  

Odpovídají na otázku „Co je na nás dobré?“ 

 

Slabé stránky (anglicky Weaknesses) 

Popisují slabiny a nedostatky obce.  

Odpovídají na otázku „V čem máme rezervy?“ 

Příležitosti (anglicky Opportunities) 

Popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj obce.  

Odpovídá na otázku „Co má pro nás potenciál?“ 

 

Hrozby (anglicky Threats) 

Popisují rizika a potenciální ohrožení pro obce.  

Odpovídá na otázku „Co nás může poškodit?“ 
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Nízká hodnota indexu stáří – růst 

počtu mladých obyvatel 

Nárůst počtu obyvatel 

Vzdělanost obyvatel (vysoký podíl 

vysokoškoláků) 

Poloha obce v zázemí velkého 

města 

Železniční a autobusová dopravní 

dostupnost obce 

Bohatý kulturní, sportovní  

a spolkový život 

Turisticky atraktivní lokalita 

Kvalitní zázemí pro děti (hřiště, 

MŠ, ZŠ) 

Komunikace obce s veřejností 

 

 

 

Vysoká intenzita nákladní 

dopravy v obci 

Nedostatečná nabídka 

ubytovacích zařízení 

Volnočasové vyžití pro starší 

děti 

Nebezpečné úseky pro chodce  

(př. chodník u čerpací stanice) 

Stav místních komunikací a 

chodníků 

Nedostatečná kapacita ČOV 

 

Rozvoj cestovního ruchu ve 

spolupráci s okolními obcemi 

Rozvoj služeb cyklodopravy 

Zlepšení dopravní infrastruktury 

ve spolupráci s krajem  

Spolupráce v rámci regionálních 

útvarů 

Využití finanční podpory z fondů 

EU  

a národních programů k rozvoji 

obce 

Investice do občanské 

vybavenosti (zařízení pro spolky, 

podpora služeb, hřiště pro děti) 

 

Zábor ZPF pro nezemědělské 

účely 

Dopady klimatické změny – 

záplavy, sucho, eroze 

Nedostačující kapacita služeb a 

školství v obci 

Zvyšující se nezaměstnanost 

obyvatel obce 

Chátrání některých objektů 

zástavby v obci 

Nedostatek parkovacích stání 

Nedostatek finančních 

prostředků na investiční 

projekty obce  
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. 

Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část 

postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám. 

3.1 Vize rozvoje obce Bílovice nad Svitavou 

Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce Bílovice nad Svitavou, 

vyjadřuje, jak se bude obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází 

zejména z poznatků analytické části. Realizace strategických cílů napomůže 

k naplnění této vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele obce.  

  

 

 

 

 

Bílovice nad Svitavou jsou klidnou obcí nacházející se 

uprostřed přírody, podél řeky Svitavy. 

Obec leží v bezprostřední blízkosti města Brna, které je 

dobře dopravně dostupné a poskytuje dostatek pracovních 

příležitostí i širší nabídku služeb. Občané a místní aktéři 

spolupracují s vedením obce, což umožňuje řešit 

nejaktuálnější otázky týkající se života v obci. Vyvážený 

rozvoj směřuje zvláště k budování moderní technické 

infrastruktury, zlepšení nabídek volnočasového vyžití, 

posílení občanské vybavenosti nebo podpoře životního 

prostředí uvnitř i vně obce. 
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3.2 Prioritní oblasti a strategické cíle 

Na základě vypracované analytické části a SWOT analýzy byly stanoveny 

následující prioritní oblasti pro implementaci rozvojové strategie obce ve 

střednědobém horizontu let 2022-2027. 

Rozvoj obce Bílovice nad Svitavou se opírá o čtyři základní pilíře: 

1. Podpora rozvoje služeb a zajištění kvalitní technické infrastruktury 

včetně údržby  

2. Čisté životní prostředí, adaptační opatření na změnu klimatu, 

reprezentativní vzhled obce a péče o ně 

3. Podpora sportovního vyžití obyvatel všech věkových kategorií 

a zachování vysokého standardu výuky ve vzdělávacích zařízeních 

v obci 

4. Péče o občany s důrazem na mládež, seniory i znevýhodněné 

a udržování kulturních tradic, společenského života a spolkové činnosti 

Tyto pilíře jsou plně zohledněny ve strategickém rozvojovém plánu obce jako 

základní prioritní oblasti. Prioritní oblasti jsou dále členěny do strategických 

cílů (SC), opatření i aktivit. 

Prioritní oblast 3 Vzdělávání a sport 

SC 3.1  Prostory pro vzdělávání 

SC 3.2 Sportovní zařízení 

Prioritní oblast 4 Tradice a spolky 

SC 4.1  Rozvoj spolků a volnočasových aktivit 

 

Prioritní oblast 1 Služby a technická infrastruktura  

SC 1.1  Zvýšení kvality infrastruktury v obci 

SC 1.2 Rozvoj služeb v obci 

Prioritní oblast 2 Životní prostředí a turismus 

SC 2.1 Zlepšení vzhledu obce 

SC 2.2 Péče o životní prostředí 
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4. IMPLEMENTAČNÍ 
ČÁST 
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategie do praxe řízení 

obce.  

4.1 Zpřístupnění dokumentu 

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Bílovice nad 

Svitavou a zároveň bude k nahlédnutí, případně zapůjčení v listinné podobě 

na obecním úřadě. 

4.2 Hodnocení plnění strategie a aktualizace 

Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké 

míry byla plánovaná opatření skutečně realizována, či z jakých důvodů 

realizována být nemohla. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé 

záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace. 

Podnětem k aktualizaci mohou být zejména neočekávané a výrazné změny 

ve vnějších a vnitřních podmínkách ovlivňujících rozvoj obce. Celý dokument 

bude aktualizován nejpozději v roce 2027 formou zpracování navazujícího 

dokumentu. 

4.3 Akční plán 

Akční plán je přehledem konkrétních akcí, plánovaných na nejbližší roky. 

Vychází z prioritních oblastí, strategických cílů a rozvojových opatření, 

nastavených ve Strategickém plánu rozvoje obce Bílovice nad Svitavou 

2022-2027. V rámci přípravy strategie byl vypracován Akční plán obce 

Bílovice nad Svitavou 2022–2025 jako samostatný dokument.  
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PO 1 Služby a technická infrastruktura 

Opatření a aktivity v rámci SC 1.1 Zvýšení kvality 

infrastruktury v obci 

Opatření 

1.1.1 
Veřejné osvětlení  

Aktivita 

1.1.1.1  

Doplnění VO na ulici Lesní 

Rozšíření sítě veřejného osvětlení prostřednictvím instalace 

nových sloupů VO a zároveň i uložení svazků optických kabelů 

do země. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 1,3 mil. Kč 
Projektový vedoucí 

Vedení obce 

Aktivita 

1.1.1.2  

Výměna VO a nové osvětlení na ulici Obřanská 

Rozšíření sítě veřejného osvětlení prostřednictvím instalace 

nových sloupů VO a zároveň i uložení svazků optických kabelů 

do země. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023-2027 1,5 mil. Kč Projektový vedoucí 

Vedení obce 

Aktivita 

1.1.1.3 

Opravy VO a rozšiřování do nových lokalit  

Průběžná rekonstrukce a doplnění místního veřejného osvětlení 

s cílem vytvoření bezpečného prostředí v obci a ukládání 

kabelů a optických kabelů do země. Průběžná obnova sloupů 

VO. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 Dle počtu 

instalovaných světel a 

sloupů 

Projektový vedoucí 

Vedení obce 
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Opatření 

1.1.2 
SMART city   

Aktivita 

1.1.2.1  

Rozšiřování optické sítě 

Ukládání optických kabelů do země, čímž dochází k eliminaci 

povětrnostních vlivů a zajištění vysokých přenosových rychlostí 

v obci. Aktivita bude realizována průběžně, buď jako součást 

obnovy VO, nebo v určitých lokalitách také samostatně.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- 
Projektový vedoucí 

Vedení obce 

Aktivita 

1.1.2.2  

Zavádění prvků SMART City  

Zvyšování kvality života v obci pomocí zavádění nových 

digitálních, informačních a komunikačních technologií v rámci 

konceptu SMART City.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Aktivita 

1.1.2.3  

Příprava na digitální transformaci 

Digitální transformace veřejné správy usnadňuje poskytování 

rychlejších, levnějších a lepších služeb. Elektronická veřejná 

správa je moderní, sloužící a zjednodušující život v první řadě 

občanům, efektivní a transparentní. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Aktivita 

1.1.2.4  

Zlepšení komunikace s občanem 

Zavádění moderních nástrojů pro vzájemnou komunikaci mezi 

obcí a občany. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Aktivita 

1.1.2.5 

Příprava ifs na nové kybernetické hrozby 

Snižování rizika hrozeb a zranitelnosti proti kybernetickým 

útokům. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 
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Opatření 

1.1.3 
Odpadové hospodářství 

Aktivita 

1.1.3.1  

Zavedení door-to-door systému svozu domovního 

odpadu a vybavení sběrného dvora 

Zavedení efektivního třídění odpadů přímo v domácnostech, 

prostřednictvím tzv. door-to-door systému svozu. Domácnosti 

budou vybaveny nádobami na třídění plastu, papíru, BIO 

odpadů, zachovány budou nádoby na SKO. Zároveň dojde 

k dovybavení sběrného dvora o 4 velkoobjemové kontejnery.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 4,6 mil. Kč DSO Šlapanicko 

Aktivita 

1.1.3.2  

Doplnění kontejnerů na bioodpad 

Pořízení kontejnerů určených pro sběr odpadů biologického 

původu. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023 - 2027 200 tis. Kč Vedení obce 

Aktivita 

1.1.3.3 

Pořízení kompostérů  

Pořízení zahradních kompostérů pro jednotlivé domácnosti 

povede k prevenci vzniku biologických odpadů na území obce. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2024 - 2027 500 tis. Kč Vedení obce 

 

Opatření 

1.1.4 
Čištění odpadních vod 

Aktivita 

1.1.4.1  

Intenzifikace ČOV, popř. hledání alternativních možností 

čištění odpadních vod 

Navýšení kapacity stávající ČOV, jejíž kapacita v současnosti již 

nedostačuje potřebám obce Bílovice nad Svitavou. V případě 

nemožnosti intenzifikace stávající ČOV, nutnost prověření 

nových možností pro čištění odpadních vod (např. odvedení 

odpadních vod na čistírnu v Brně-Modřicích). 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

DSO Vak Bílovicko 
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Opatření 

1.1.5 
Místní komunikace a chodníky 

Aktivita 

1.1.5.1  

Opravy místních komunikací  

Průběžné rekonstrukce místních komunikací. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Aktivita 

1.1.5.2  

Opravy a doplnění chodníků 

Průběžné rekonstrukce chodníků a doplnění nových. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Aktivita 

1.1.5.3 

Oprava chodníku na ulici Havlíčkova 

Rekonstrukce chodníku na ulici Havlíčkova v celé jeho délce.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2023 650 tis. Kč Vedení obce 

Aktivita 

1.1.5.4 

Rekonstrukce ulice Poděbradova  

Položení zámkové dlažby, vč. vsakovacích kostek na 

parkovacích místech, umístění splaškové a dešťové kanalizace. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2026 --- Vedení obce 

Aktivita 

1.1.5.5  

Oprava ulice Spojařů 

Oprava místní komunikace na ulici Spojařů zahrnuje opravu 

povrchu a výstavbu parkovacích míst. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2023 12 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

1.1.5.6 

Oprava schodů z ulice Komenského na ulici Jiráskova 

Rekonstrukce schodů z ulice Komenského na ulici Jiráskova pro 

zajištění bezpečnosti a lepšího přístupu pro obyvatelé. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 850 tis. Kč Vedení obce 

Aktivita 

1.1.5.7 

Oprava schodů na ulici Fügnerovo nábřeží  

Rekonstrukce venkovních schodů, které jsou součástí místní 

komunikace na ulici Fügnerovo nábřeží. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2026 523 tis. Kč Vedení obce 
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Opatření 

1.1.6 
Parkovací plochy 

Aktivita 

1.1.6.1  

Parkování na "točně" ulice Obřanská 

Rekonstrukce místní komunikace přispěje k lepším podmínkám 

pro parkování a průjezdu danou komunikací. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023-2024 8 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

1.1.6.2  

Vytvoření parkoviště u nové hasičské zbrojnice 

Vybudování parkoviště u nové hasičské zbrojnice, která by 

měla stát naproti Obecní hospodě. Kapacita nového parkoviště 

bude 21 míst a 2 místa pro ZTP. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023-2024 2 mil. Kč Vedení obce 

 

Opatření a aktivity v rámci SC 1.2 Rozvoj služeb 

v obci 

Opatření 

1.2.1 
Bydlení 

Aktivita 

1.2.1.1  

Odkup domu č. p. 443 s následným pronájmem 2 bytů 

Odkup domu č. p. 443 v centru obce a následný pronájem 2 

bytů. V budoucnu hledání nového využití pro budovu.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2023 8,6 mil. Kč Vedení obce 
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Opatření 

1.2.2 
Služby 

Aktivita 

1.2.2.1  

Výstavba hasičské zbrojnice  

Výstavba nové hasičské zbrojnice naproti Obecní hospodě. 

Nová hasičská zbrojnice zahrnuje vybudování zázemí pro 

hasiče, mladé hasiče, nebo IT technologie.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2023 45 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

1.2.2.2  

Projekt Dům služeb obce  

Vytvoření Domu služeb v návaznosti na dokončení projektu 

nové hasičské zbrojnice. Pro realizaci Domu služeb již existuje 

studie, nové prostory budou určeny zejména pro soustředění 

lékařských služeb v centru obce.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2025-2027 40 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

1.2.2.3 

Projekt mlýnského ostrova 

Výstavba rekreačního středu obce, tzv. Mlýnského ostrova. 

Projekt bude zahrnovat městský sad, malý štěrkový amfiteátr, 

sportoviště se zázemím, plochu pro festivaly, herní prvky pro 

děti, terasovitou travnatou pláž a jiné. Iniciace realizace 

rozsáhlého projektu závisí na vnějších podmínkách financování 

i strategickém směřování vedení obce. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 200 mil. Kč Projektový vedoucí 
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PO 2 Životní prostředí a turismus 

Opatření a aktivity v rámci SC 2.1 Zlepšení vzhledu 

obce 

Opatření 

2.1.1 
Sakrální památky 

Aktivita 

2.1.1.1  

Oprava kapličky u Svitavy 

Rekonstrukce kapličky u Svitavy, která je v obecním majetku.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2025 0,5 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

2.1.1.2  

Výstavba kaple sv. Jana Nepomuckého 

Výstavba kaple sv. Jana Nepomuckého u splavu s odpočívkou.   

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2024 0,8 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

2.1.1.3  

Umístění mozaiek na veřejné budovy v obci  

Umístění celkem 6 ks uměleckých mozaiek s tematikou obce 

na veřejné budovy (např. obecní úřad, hasičská zbrojnice, ad.).   

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023-2027 1,2 mil. Kč Vedení obce 

 

Opatření 

2.1.2 
Image obce 

Aktivita 

2.1.2.1  

Komplexní propagace obce 

Profesionální prezentace obce navenek. Součástí je například 

vytvoření tištěných propagačních materiálů, prezentace obce 

na sociálních sítích aj. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 100 tis. Kč Vedení obce 

Aktivita 

2.1.2.2  

Informační infrastruktura obce 

Profesionální prezentace obce navenek pro turisty. Součástí je 

například vytvoření tištěných propagačních materiálů, pořízení 

info tabulí, turistických map a dalšího obecního mobiliáře.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 200 tis. Kč Vedení obce 
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Aktivita 

2.1.2.3  

Vytvoření informačního centra  

Vytvoření informačního centra pro turisty v místě současné 

hasičské zbrojnice. Aktivita zahrnuje celkovou rekonstrukci 

budovy staré hasičské zbrojnice s možností vytvoření 

krátkodobého ubytování v patře budovy. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023-2026 6 mil. Kč Vedení obce 

 

Opatření a aktivity v rámci SC 2.2 Péče o životní 

prostředí 

Opatření 

2.2.1 
Udržitelná mobilita a čistá energie  

Aktivita 

2.2.1.1 

Pořízení obecních elektromobilů  

Pořízení obecních elektromobilů pro potřeby obecního úřadu. 

Podpora alternativních způsobů dopravy přispívá ke konceptu  

čisté mobility a zlepšování kvality ovzduší. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2024 2 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

2.2.1.2  

Nabíjecí stanice pro elektromobily ve mlýně 

Pořízení nabíjecí stanice pro elektromobily v blízkosti mlýna, 

čímž obec přispěje k vytvoření celostátní sítě nabíjecích stanic. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2023 1,5 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

2.2.1.3 

Nabíjecí stanice elektrokol 

Pořízení nabíjecí stanice elektrokol pro občany i projíždějící 

cykloturisty. Nabíjecí stanice bude umístěna v prostoru 

u restaurace Na Ostrůvku pod Lípou. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 200 tis. Kč Vedení obce 
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Aktivita 

2.2.1.4  

Fotovoltaické panely na veřejných budovách 

Instalace fotovoltaických panelů na veřejných budovách zvýší 

efektivitu hospodaření obce. Instalace fotovoltaických panelů 

připadá v úvahu např. na střeše knihovny, školy atd. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 - 2027 2,5 mil. Kč Projektový vedoucí 

Vedení obce 

Aktivita 

2.2.1.5  

Elektrokola a elektrokoloběžky 

Pořízení elektrokol a elektrokoloběžek, určených pro 

pracovníky obecního úřadu, k zajištění výkonu pracovních 

činností v terénu. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023 - 2024 500 tis. Kč Vedení obce 

Aktivita 

2.2.1.6  

Vybudování energetické komunity 

Vybudování energetické komunity soustředěné do areálu 

Mlýnského ostrova a blízkých obecních objektů. Zpracování 

studie proveditelnosti a projektu na vytvoření + provoz 

místního energetického společenství. Realizace a provoz 

místního energetického společenství.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2024 

příprava 

od 2024 

realizace 

do 1,5 mil. příprava Vedení obce 
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Aktivity a opatření 2.2.2 Hospodaření s dešťovou vodou a 2.2.3 Zeleň  

a prevence eroze vychází zejména z Adaptační strategie na změnu 

klimatu obce Bílovice nad Svitavou:  

 

Opatření 

2.2.2 
Hospodaření s dešťovou vodou 

Aktivita 

2.2.2.1 

Budování akumulačních a retenčních nádrží na dešťovou 

vodu na veřejných budovách 

Budování akumulačních a retenčních nádrží na dešťovou vodu 

na veřejných budovách, např. na nové hasičské zbrojnici. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2026 ---  Vedení obce 

Aktivita 

2.2.2.2  

Doplnění dešťové kanalizace  

Doplnění dešťové kanalizace o filtraci, retenci a akumulaci 

k využití. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Aktivita 

2.2.2.3 

Zpomalení odtoku srážkových vod během přívalových 

dešťů 

Ve strmých ulicích (zejména na ulici Husova, Obřanská  

a Soběšická) dochází k velkým objemům průtoků za 

přívalových srážek. Pro snížení přívalové vlny je vhodné 

realizovat retenční nádrže (RN), které budou doplněny 

dešťovými zahradami, vsakovacími průlehy, popř. průlehy  

s drenáží svedenou do RN. Kde nejsou uvedené možnosti 

realizovatelné, je možné využít uliční vpusti a odvodňovací 

žlaby. Tam, kde bude voda z RN dále využívána (např. zálivka), 

je nutné před RN předsadit filtr. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023-2025 RN 4-8 tis/m3 zadržené 

vody; Vsakovací průleh 4 

tis/m2; Odvodňovací žlab  

2-15 tis/m  

Vedení obce 
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Aktivita 

2.2.2.4  

Využití propustných povrchů a řešení odvodnění  

Dle možností, průběžná rekonstrukce parkovacích míst  

a vsakování s využitím distanční dlažby. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 - 2027 --- Projektový vedoucí 

Vedení obce 

 

Opatření 

2.2.3 
Zeleň a prevence eroze 

Aktivita 

2.2.3.1 

Revitalizace svahu u komunitní zahrady  

Revitalizace svahu u komunitní zahrady včetně vybudování 

hravého vodního prvku pro děti. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 ---  Vedení obce 

Aktivita 

2.2.3.2  

Výsadba stromů a stromořadí 

Výsadba stromů podél ulice Soběšická. Výsadba stromořadí 

podél hlavní silnice Obřanská. Výsadba vzrostlých stromů  

a větrolamů v lokalitách západně od ulic Bezová, Soběšická  

a Nad Melatínem, vč. realizace ÚSES dle územního plánu – 

lokální biokoridor, interakční prvky. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Aktivita 

2.2.3.3 

Přechodné stínění a mobilní zeleň 

Přechodné stínění a mobilní zeleň na Těsnohlídkově náměstí. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2023 ---  Vedení obce 
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PO 3 Vzdělávání a sport 

Opatření a aktivity v rámci SC 3.1 Prostory pro 

vzdělávání 

Opatření 

3.1.1 
Základní školství 

Aktivita 

3.1.1.1  

Modernizace budovy ZŠ Bílovice nad Svitavou 

Realizace projektu Modernizace budovy ZŠ Bílovice nad 

Svitavou zahrnuje rekonstrukci střechy, čímž vzniknou sklady 

a prostory pro učitele, dojde i k zateplení severní strany budovy 

školy a štítu, výměně vybraných oken budovy. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 11,5 mil. Kč 
Vedení obce 

Vedení školy 

Aktivita 

3.1.1.2  

Podpora školních aktivit a zlepšování školního prostředí 

Investice do vzdělání v obci ve formě podpory školních aktivit 

a zlepšování školního prostředí. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Vedení školy 

Aktivita 

3.1.1.3  

Přírodní učebna se zelenou střechou v rámci 

Komunitního centra 

Přírodní učebna výrazně rozšíří možnosti využití komunitní 

zahrady – kromě toho, že poskytne stín pro návštěvníky  

v horkých letních dnech, v plánu je i její využití pro 

environmentální výuku dětí v rámci kroužků a aktivit  

a využívání učebny pro tyto účely bude nabídnuto také 

vzdělávacím institucím v Bílovicích a okolí. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 --- Vedení obce 

Komunitní centrum 
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Opatření a aktivity v rámci SC 3.2 Sportovní zařízení 

Opatření 

3.2.1 
Cyklistika 

Aktivita 

3.2.1.1  

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu  

Výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu zahrnuje 

i výstavbu I. úseku cyklostezky a vybudování 30 parkovacích 

míst pro jízdní kola. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 11,8 mil. Kč Projektový vedoucí 

Aktivita 

3.2.1.2  

Prodloužení cyklostezky směr Adamov 

Dobudování části cyklostezky, vedoucí k Adamovu. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 25 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

3.2.1.3  

Pump-Track na ulici Soběšická 

Výstavba Pump-Trackové dráhy na ulici Soběšická, pro zlepšení 

možností trávení volného času starších dětí. Okruh je složený 

ze zatáček a vln. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2023 4,5 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

3.2.1.4  

Cyklostezka směrem na Soběšice 

Výstavba nové cyklostezky směrem na Soběšice, v trase 

současně vyznačené cyklotrasy č. 5005. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2024-2027 9 mil. Kč Vedení obce 
ITI – BMO 

DSO Časnýř  

Aktivita 

3.2.1.5  

Cyklostezka Bílovice n. S. - Řícmanice  

Výstavba nové cyklostezky spojující obce Řícmanice a Bílovice 

nad Svitavou. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2024-2027 15 mil. Kč Vedení obce 
ITI – BMO 
DSO Časnýř  

 

 

https://ricmanice.cz/clanky/dso-casnyr-20-let-od-zalozeni/
https://ricmanice.cz/clanky/dso-casnyr-20-let-od-zalozeni/
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Opatření 

3.2.2 
Sportoviště 

Aktivita 

3.2.2.1  

Oprava hřiště Polanka 

Rekonstrukce hřiště Polanka, ze kterého vznikne víceúčelové 

hřiště, které bude sloužit i pro starší děti a dospělé. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022 2 mil. Kč Projektový vedoucí 

Aktivita 

3.2.2.2  

Oprava a údržba dětských hřišť a sportovišť 

Investice obce do oprav a údržby dětských a sportovních hřišť 

přispívá k prodloužení jejich životnosti a bezpečnosti 

sportujících a dětí. Zajištění pravidelných revizí.  

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 
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PO 4 Tradice a spolky 

Opatření a aktivity v rámci SC 4.1 Rozvoj spolků a 

volnočasových aktivit 

Opatření 

4.1.1 
Volnočasové vyžití 

Aktivita 

4.1.1.1  

Podpora aktivit občanských sdružení a spolků  

Podpora občanských sdružení a spolků přispívá k udržení 

vysoké kvality volnočasových činností pro obyvatele. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 8 mil. Kč Vedení obce 

Aktivita 

4.1.1.2  

Organizace artového letního kina 

Pravidelná organizace artového letního kina v obci pro rozšíření 

nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 200 tis. Kč Vedení obce 

Aktivita 

4.1.1.3  

Organizace společenských událostí v obci 

Organizace pravidelných společenských akcí v obci, jako jsou 

sousedské slavnosti, bazárky, farmářské trhy ad. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 --- Vedení obce 

Aktivita 

4.1.1.4  

Bílovická křižovatka 

Organizace jednodenního multižánrového hudebního festivalu 

1x ročně v obci. 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 700 tis. Kč / rok  Vedení obce 

Aktivita 

4.1.1.5  

Akce k tématu životního prostředí 

Realizace akce Obecní den pro klima, přednášky pro seniory na 

téma klimatické změny a následná diskuze se zástupci obce  

a odborníky, realizace naučné stezky s tematikou udržitelného 

lesního hospodářství 

Harmonogram: Finanční náročnost: Odpovědnost: 

2022-2027 ---  Vedení obce 
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Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

  



Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Úvod 

Dotazníkové́ šetření probíhalo v obci Bílovice nad Svitavou v únoru roku 2022 za 

účelem zjištění názorů občanů při přípravě Strategického plánu rozvoje obce 

Bílovice nad Svitavou 2022-2027. 

Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů, formulaci možných řešení, 

rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce, je důležité 

zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení občanů zkvalitní 

proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při řízení obce.  

Dotazníky byly obyvatelům k dispozici na webových stránkách obce 

v elektronické podobě.  

Celkem bylo vyplněno 329 dotazníků. Návratnost dotazníkového šetření tedy 

činila 11,1 % (počet osob, oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let, 

činí v obci 2957). Respondenti nejčastěji strávili vyplňováním dotazníku  

10 – 30 minut. 

 

 

 



Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Složení respondentů 
 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 165 žen a 126 mužů. 38 osob své pohlaví 

neuvedlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska věkového složení respondentů byla nejvíce zastoupena věková 

kategorie 30-49 let (61 %) a 50-64 let (22 %). 32 respondentů (11 %) 

bylo ve věkové kategorii 15-29 let a skupina osob starších 65 let byla 

zastoupena 19 osobami (6 %). O vyplnění dotazníku tedy projevili zájem 

zejména lidé v produktivním věku.  
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Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Jak dlouho již v obci žijete? 

Výběr z možností, zodpovězeno 307x, nezodpovězeno 22x 

Nejvíce respondentů 

(41 %) žije 

v Bílovicích nad 

Svitavou 20 a více 

let, dalších 99 (32 

%) 10-19 let.  

Je možné říct, že 

o vyplnění dotazníku 

tedy projevili zájem 

zejména ti, kteří mají 

k obci silný vztah.  

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Výběr z možností, zodpovězeno 312x, nezodpovězeno 17x 

Nejvíce respondentů (62 %) 

uvedlo jako své nejvyšší 

dosažené vzdělání 

vysokoškolské, což odpovídá 

vzdělanostní struktuře 

obyvatelstva v Bílovicích nad 

Svitavou. Dle výsledků SLDB 

2011 měla v obci dokončenou 

vysokou školu téměř 1/3 

obyvatel.  

  

Obr. 31 Odpovědi na otázku Jak dlouho již v obci žijete 

Obr. 32 Nejvyšší dosažené vzdělání 

9%

15%

30%

38%

1%
7%

Méně než 5 let 5-9 let 10-19 let

20 a více let Od narození Nezodpovědelo

3%
4%

28%

3%

62%

Základní Vyučen Maturita VOŠ VŠ



Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Rozvoj obce Bílovice nad Svitavou 

Jak se Vám v Bílovicích nad Svitavou žije? 

Výběr z možností, jedna odpověď, zodpovězeno 317x, nezodpovězeno 12x 

 

V první otázce měli respondenti hodnotit kvalitu života v obci. Celkem 174 

občanům (55 %) se v obci žije velmi dobře, 131 občanům (41 %) spíše 

dobře. Pouze 4 respondenti zvolili možnost spíše špatně a odpověď velmi špatně 

zvolil jen 1 člověk. Převažující kladné odpovědi odkazují na dobrou kvalitu života 

v obci a spokojenost obyvatel. 

 

 

  

Obr. 33 Jak se Vám v Bílovicích nad Svitavou žije? 
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Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Kde nejčastěji získáváte informace o dění v obci? 

Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 307x, nezodpovězeno 22x 

 

 

 

Druhá otázka byla zaměřena na prověření nejčastějšího zdroje informací  

o aktuálním dění v obci. 117 respondentů (38 %) čerpá informace ze sociálních 

sítí, 89 osob (29 %) zjišťuje novinky o dění v  obci v Bílovickém zpravodaji. 

Možnost komunikace se spoluobčany zvolilo 83 respondentů  

(29 %), webové stránky obce sleduje 67 (22 %) respondentů. Dalšími zdroji 

jsou obecní rozhlas, úřední deska nebo Portál občana. Mezi jiné respondenti 

zařadili nástěnku Komunitního centra Žirafa. 
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Obr. 34 Zdroj informace o dění v obci 



Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Jaké jsou podle Vás mezilidské vztahy v obci?  

Výběr z možností, jedna odpověď, zodpovězeno 314x, nezodpovězeno 15x 

 

Obr. 35 Mezilidské vztahy v obci 

Dle dotazníkového šetření 175 respondentů (56 %) považuje mezilidské vztahy 

v obci za docela dobré a 63 občanů (20 %) dokonce za velmi dobré. 18 % 

označilo možnost, nedovedu posoudit a 14 lidí (5 %) si myslí, že vztahy 

nejsou moc dobré. Pouze 4 respondenti (1 %) považují mezilidské vztahy 

v obci za špatné. 
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Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Do kterých oblastí by měla obec primárně 

směřovat své finanční prostředky? 

Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 295x, nezodpovězeno 34x 

 

Obr. 36 Oblasti, kde by měla obec primárně směřovat své finanční prostředky 

 

Respondenti měli v dotazníku také možnost vyjádřit svůj názor na to, do kterých 

oblastí by měla obec primárně směřovat své finanční prostředky. Dle názoru více 

než poloviny respondentů by se měla obec zaměřit na rozvoj dopravní 

infrastruktury (např. nové chodníky, silnice, parkovací stání).  

110 obyvatel (37 %) si myslí, že by se obec měla soustředit zejména na údržbu  

a rekonstrukci veřejných prostranství a zeleně v zastavěné části obce, včetně 

nových laviček a odpadkových košů. 
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Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

- Stav cest v obci na ulicích Polanka, Šebelova, Prostřední ad. 

- Velký provoz na hlavním tahu obce. 

- Serpentiny z Obřan do Bílovic nad Svitavou. 

- Nedostatek parkovacích míst v obci. 

- Zřízení přechodu s osvětlením v blízkosti čerpací stanice.  

- Nebezpečná místa kolem mlýna a Fügnerovo nábřeží. 

- Vandalismus v blízkosti železniční stanice. 
 

 

Jak hodnotíte dopravu a bezpečnost v obci? 

Matice výběru z možností, zodpovězeno 317x, nezodpovězeno 12x 

 Respondenti mohli v této otázce udělovat známky: 1 (Velmi dobře), 2 (Spíše 

dobře), 3 (Spíše špatně), 4 (Velmi špatně), nebo Nemohu posoudit. 197 občanů 

Bílovic nad Svitavou považuje kvalitu cest a chodníků v obci za špatnou až 

velmi špatnou. Naopak pozitivně byla hodnocena dopravní obslužnost, 207 

občanů udělilo známku 1 (74 osob), popř. 2 (133 osob).  

Parkovací plochy byly hodnoceny spíše hůře. Bezpečnost v obci byla hodnocena 

kladně (známku 1, nebo 2 udělilo celkem 184 osob). 

 

Obr. 37 Doprava a bezpečnost v obci 

 

Komentář k současné dopravní situaci 

a k bezpečnosti v obci: 

Textová odpověď, zodpovězeno 232x, nezodpovězeno 97x 

Sumarizace nejčastějších odpovědí: 
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Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Jak hodnotíte vzhled obce? 

Matice výběru z možností, zodpovězeno 316x, nezodpovězeno 13x 

Respondenti mohli v této otázce udělovat známky: 1 (Velmi dobře), 2 (Spíše 

dobře), 3 (Spíše špatně), 4 (Velmi špatně), nebo Nemohu posoudit. Z grafu na 

obr. 10 vyplývá, že nejlépe hodnoceným aspektem v této otázce je celkový 

vzhled obce (279 respondentů udělilo známku 1 nebo 2). Aspektem s nejvyšším 

počtem obdržených negativních hodnocení je úroveň bydlení a možnosti pro 

výstavbu RD, 73 osob zde udělilo známku 3 nebo 4. 

 
Obr. 38 Hodnocení vzhledu obce 
 

Komentář ke vzhledu obce: 

Textová odpověď, zodpovězeno 161x, nezodpovězeno 168x 

Sumarizace nejčastějších odpovědí: 
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- Úprava a zvýšení údržby parků a zeleně v obci (např. u vlakové 
stanice).  

- Výsadba nové zeleně v obci. 

- Nepořádek kolem hlavního nádraží. 

- Péče o řeku a její okolí, více laviček a odpočinkových zón. 

- Stav Bílovického mlýna a Husího parku.  

- Chybějící květiny na náměstí a odpadkové koše. 



Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Jak hodnotíte služby v obci?  

Matice výběru z možností, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x 

 

Obr. 39 Hodnocení služeb v obci 

U této otázky respondenti hodnotili 7 aspektů, které se týkají služeb v obci, na 

škále 1-4 (1=velmi dobře, 2=spíše dobře, 3=spíše špatně, 4=velmi špatně) 

případně N (nemohu posoudit). Z obr. 11 vyplývá, že nejlépe hodnoceným 

aspektem, který se týká služeb v obci, je dostupnost a kvalita zdravotní péče 

(236 pozitivních hodnocení). Na obr. 11 je také možné pozorovat vysoký podíl 

odpovědí N v některých případech, jedná se např. o možnost Příležitost pro 

podnikání a nabídka pracovních příležitostí. 

 

Komentář ke kvalitě a dostupnosti služeb: 

Textová odpověď, zodpovězeno 144x, nezodpovězeno 185x 

Sumarizace nejčastějších odpovědí: 
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- Otevírací hodiny České pošty. 

- Chybí kvalitní restaurace, obchod s oblečením, rozšířenější sortiment 

v potravinách. 

- Chybí obchod zaměřený jen na čerstvé ovoce a zeleninu. 

- Rozšíření nabídky lékařské péče. 

- Zachování autobusu linky č. 211. 
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Jak hodnotíte volnočasové aktivity v obci?  

Matice výběru z možností, zodpovězeno 316x, nezodpovězeno 13x 

 

U této otázky respondenti hodnotili 7 aspektů, které se týkají nabídky 

volnočasového vyžití v obci, na škále 1-4 (1=velmi dobře, 2=spíše dobře, 3=spíše 

špatně, 4=velmi špatně) případně N (nemohu posoudit). Občané Bílovic nad 

Svitavou nejlépe ohodnotili úroveň kulturního a společenského vyžití (kladné 

hodnocení udělilo 244 občanů) a kvalitu a dostupnost cyklotras (216 občanů). 

Nabídku volnočasových aktivit pro seniory nemohlo posoudit 164 respondentů, 

zejména kvůli věkovému složení respondentů. Za nedostatečné občané 

ohodnotili místa pro hraní dětí ve věku 12+ let (117 občanů hodnotilo 

negativně) a nabídku volnočasových aktivit pro dospělé (89 občanů). 

 

Obr. 40 Hodnocení volnočasových aktivit v obci 

 

Komentář k nabídce volnočasových aktivit v obci: 

Textová odpověď, zodpovězeno 127x, nezodpovězeno 202x 

Sumarizace nejčastějších odpovědí: 
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- Hřiště pro větší děti, workout, multifunkční a outdoorové hřiště  

- Chybí cyklostezky (směr Adamov, Obřany,…) 

- Chybí lázně nebo bazén 

- Chybí fitness centrum 

- Víc programu pro aktivní seniory 
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Co se vám na obci nejvíce líbí?  

Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 316x, nezodpovězeno 13x 

 

Obr. 41 Co se vám na obci nejvíce líbí? 

V této otázce měli respondenti možnost vybrat až 2 věci, které se jim na obci 

nejvíce líbí. Až 79 % respondentů se nejvíce líbí blízkost přírody a 43 % 

respondentů klidný život. Na posledních příčkách se naopak umístila možnost 

pracovních příležitostí. Do možnosti Jiné napsali 4 z 8 respondentů, že se jim 

nejvíce líbí především blízkost většího města Brna. 
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Co se vám na obci nejvíce nelíbí?  

Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 246x, nezodpovězeno 83x 

 

Obr. 42 Co se vám na obci nejvíce líbí? 

V této otázce měli respondenti možnost vybrat až 2 věci, které se jim na obci 

nejvíce nelíbí. Na výběr bylo 14 možností, případně mohli respondenti uvést 

vlastní odpověď pomocí možnosti „jiné“. Až 24 % občanům se nejvíce nelíbí 

nepořádek v obci a 18 % občanů zvolilo možnost nedostatek služeb. 

Dotazník zachytil vysoké procento vlastních odpovědí, prostřednictvím možnosti 

Jiné (24 % respondentů), kde se objevovala nejčastěji nespokojenost s celkovým 

stavem a údržbou silničních komunikací, včetně chodníků a parkování.  

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Špatné vztahy

Nezájem o obec

Životní prostředí

Pracovní příležitosti

Nedostatek služeb

Kulturní život

Nedostupnost lékaře

Veřejná doprava

Nedostatek bytů

Nepořádek

Školství v obci (ZŠ a MŠ)

Podmínky pro podnikání

Služby pro seniory

Jiné



Výsledky dotazníkového šetření 

 
 

Prostor pro Vaše připomínky, náměty a názory 

k budoucímu rozvoji obce: 

Textová odpověď, zodpovězeno 94x, nezodpovězeno 235x 

Obyvatelé v dotazníku dostali prostor i pro své připomínky, náměty a názory  

k budoucímu rozvoji obce. Odpověď vyplnila jen přibližně čtvrtina 

respondentů. Některé odpovědi z předcházejících komentářů se opakovaly. 

Následuje sumarizace nejčastějších odpovědí: 

 

- Současné vedení obce dělá maximum pro rozvoj, děkujeme za iniciativu 

a držíme palce. 

- Snížit objem dopravy a hluku a smogu pro čistější vzduch, vystavět 

protihlukové stěny. 

- Vybudovat uzavřený prostor pro venčení psů. 

- Opravit dopravní a pěší komunikace v obci. 

- Zredukovat neúnosnou tranzitní dopravu. 

- Udržitelný rozvoj obce a okolí pro občany Bílovic, výstavbu hřišť, 

posezení pro maminky s dětmi a seniory atd. 

- Zprovoznit studně, které jsou ve vlastnictví obce – mohou sloužit jako 

záložní zdroj ať už pitné nebo užitkové vody. 

- Zapojení občanů do zeleného rozvoje obce. 


