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Počet obyvatel 566 (2022)

Rozloha 13,48 km²

Katastrální území Řeka

Nadmořská výška 420 m n. m.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD


Proč využíváme IoT senzory a systém 
Sencito

• Obec začala využívat služby Sencito v roce 2020 pouze s několika senzory

• Dodnes počet vzrostl téměř na 120 a v nejbližší době počítáme s dalšími 150 
novými senzory s dálkovým odečtem vody 

• Klíčové moduly systému – dálkové odečty od občanů a monitoring celého 
vodovodu (bude řešeno Květen až Říjen 2023), monitoring velkokapacitních 
kontejnerů (Leden 2022), meteostanice nebo modul pro monitoring dopravy v 
obci

• Infokanál - využíváme pro komunikaci s občany (sms, email, notifikace a 
rozhlas) 

• Občané mají možnost využívat službu také. V naší obci je pro občany velmi 
užitečné například chránění rodinných domů, kontroly spotřeby energii…



Dálkové odečty vody 

•Přehlednější kontrola spotřeby vody u občanů i u podnikatelských 
subjektů 

•Kontrola úniku vody na základě porovnání spotřeby s výstupem z 
vodojemu

•Připravenost na legislativu – měsíční hlášení o spotřebě vody

• Výhoda pro občany - informace o možném úniku za vodoměrem,  
díky aplikaci

•Vlastní vodovod a rezervoáry pod větší kontrolou

•Možnost čerpání dotace z MZE –výměna všech vodoměrů za odečtové

•Dále možnost využití dotace MSK 



Náhled v mobilní 
aplikaci



Náhled na obecním dashboardu



Dálkové odečty energií

• Přehled všech odběrných míst obce 

   (obecní budovy , SDH , vodojemy, veřejné osvětlení)

• Kontrola spotřeby veřejného osvětlení přes aplikaci 

   - bez nutnosti fyzické obchůzky

• Kontrola vzdálených veřejných míst proti nelegálnímu odběru

• Např. v případě zkratu vedení stálý odběr elektrického proudu



Náhled v mobilní 
aplikaci



Náhled na obecním dashboardu



Monitoring velkokapacitních kontejnerů

• Přehled o vývozech 
kontejneru

• Přehled období a dobu, 
kdy dochází k plnění 
kontejnerů 

• Přehled o naplněnosti 
kontejneru přímo v 
aplikaci

• Možnost budoucí 
spolupráce se svozovou 
firmou podle naplněnosti  



Náhled v mobilní 
aplikaci



Náhled na obecním dashboardu



Průjezdové senzory v obci a rychlostní radar

• Počítání automobilů

• Klasifikace automobilů

• Měření rychlosti

• Okamžitý přenos dat o 
překračovaní rychlosti a 
možnost součinnosti s 
Policie ČR  nebo MP 



Náhled v mobilní 
aplikaci



Náhled na obecním dashboardu



Náhled na obecním dashboardu



Ukázka na Dashboardu obce Řeka

reka.chytrejsiobec.cz

https://reka.chytrejsiobec.cz/


Děkuji Vám za pozornost. 

Tomáš Tomeczek, starosta obce Řeka

tel.775 180 636        obecreka@cbox.cz

Vítěz celostátní soutěže
Komunální projekt 2022 – Chytrá obec  
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