




















































































































 

Text zápisu na  jednání ZO  

Návrh účetní závěrky obce Hodonice za rok 2019 

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce 

za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. 

Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky: 

1. Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 

31.12.2019 

2. Zpráva o výsledku finančních   kontrol za rok 2019 sestavená v souladu s prováděcí vyhláškou 

č. 416/2004 v platném znění  k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ze dne 14.2.2020 

3. Protokoly  o výsledcích  veřejnosprávní kontroly  sestavené ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole v platném znění k poskytnutým dotacím v roce 2019. 

4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019  ze dne 27. února  

2020 vyhotovenou Odborem kontrolním a právním, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, Žerotínová nám. 3 ,   601 82 Brno 

5. Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Hodonice k 31.12.2019 ze dne  

5.2.2020.  

Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo 
 
Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku Obce Hodonice za rok 2019. Zastupitelstvo 
obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů 
v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky 
Hlasování: pro: 
                   Proti: 
                  Zdržel se: 
Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje  kompletní  účetní závěrku Obce Hodonice 
sestavenou ke dni 31.12.2019. 
Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 
 Kč 6.014.252,18  na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. 
O schválení účetní závěrky Obce Hodonice za r. 2019  bude vypracován Protokol, který bude 
v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30.6.2020, odeslán do Centrálního systému účetních 
informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech /příloha zápisu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Text zápisu na  jednání ZO  

Návrh účetní závěrky   zřízené PO MŠ Hodonice 

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku 

zřízené Příspěvkové organizace MŠ Hodonice  za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky 

stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. 

Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky: 

Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 

31.12.2019 

Inventarizační  zprávu o  průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019. 

Zastupitelstvo obce si vyžádalo další účetní záznamy: 
- Komentář k výši zaúčtovaných odpisů v roce 2019 – odpisový plán 
- Doplnění inventurních  soupisů účtů  403,472,902,081,082 
- Komentář k účtování nákladů k odpisům dlouhodobého majetku 

 
Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku   PO MŠ Hodonice za rok 2019. 
Zastupitelstvo obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených 
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky 
Hlasování: pro: 
                   Proti: 
                  Zdržel se: 
Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje  kompletní  účetní závěrku  PO MŠ Hodonice   
 za rok 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019. 
Součástí schválení účetní závěrky je schválení  celoročního hospodaření PO MŠ Hodonice za rok 
2019 a  výsledku  hospodaření  z hlavní činnosti ve výši plus  Kč  49.152,76   z hospodářské  činnosti 
ve výši  plus  Kč 2.462,83 
ZO Hodonice schvaluje převedení hospodářského výsledku v celkové výši Kč 51.615,59 do rezervního 
fondu  PO MŠ Hodonice. 
 
 
O schválení účetní závěrky  PO MŠ Hodonice  za r. 2019 bude vypracován Protokol,  který bude 
neprodleně předán  ředitelce PO MŠ Hodonice   pro zabezpečení  zpracování informace o schválení 
účetní závěrky za rok 2019  do účetních výkazů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ke schválení účetní závěrky:  komentář  k obsahovým materiálům schvalování účetní závěrky Obce 
Hodonice  za rok 2019. 
 
Jedná se o  schválení výsledku hospodaření, který vyplývá z účetních záznamů a postupů daného 
kalendářního roku 

1. Výkazy  jsou k nahlédnutí na OÚ a  na  elektronické úřední desce OÚ Hodonice budou  
zveřejněny  jako přílohy  závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha 

2. Zpráva  o finančních kontrolách vyplývá z provedených finančních kontrol provedených 
v roce 2019 – tj. kontrola smluv z roku 2018. 

3. Protokoly veřejnosprávních kontrol – průběžně předkládány a projednávány na jednáních ZO, 
k nahlédnutí na OÚ Hodonice, jedná se o kontrolu prostředků poskytnutých na základě smluv 
v roce 2019, provedených v roce 2020- seznam smluv je uveden i v závěrečném účtu za rok 
2019 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, k nahlédnutí na OÚ, bude 
zveřejněna jako   součást závěrečného účtu za rok 2019  

5. Inventarizační zpráva – příloha  závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019, k nahlédnutí 
na OÚ , na jednání  ZO již projednána.  

 
 
Podklady pro schválení účetní závěrky PO MŠ Hodonice  za rok 2019 tvoří přílohu závěrečného účtu 
obce Hodonice za rok 2019 a tvoří je výkazy Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztrát sestavené k datu 
31.12.2019   a    výsledky inventarizace ke dni 31.12.2019.    
Veškerý materiál  bude  zveřejněn na elektronické úřední desce OÚ jako příloha  závěrečného účtu 
obce Hodonice za rok   2019.  
 
Podotýkám, že  v případě objasnění  je možné se seznámit s podklady přímo na OÚ Hodonice, budou 
zveřejněny na elektronické úřední desce jako součást závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 
 a některé z nich  již byly   na jednání  ZO projednány. 
 
 
Na jednání ZO dne 29.4.2020 je do programu jednání zařazena žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o 
schválení odpisového plánu na rok 2020 a schválení převedení výsledku hospodaření za rok 2019 do 
rezervního fondu ve výši Kč 51.615,59. Čekáme vyjádření ředitelky a účetní MŠ k neproúčtovaným 
odpisům a doplnění inventurních soupisů účtů  403,472,902,081,082, jak je uvedeno v přípravě 
zápisu ke schvalování  účetní závěrky PO MŠ Hodonice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Hodonice 
 

1. Identifikace schvalované účetní závěrky: 
Účetní závěrka obce Hodonice k 31.12.2019  IČ:00292788 
 

2. Datum rozhodování o schválení, nebo neschválení účetní závěrky: 
xx.x.2020 

 
        3.  Identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 
              Členové zastupitelstva obce Hodonice:  Bc. Pavel Houšť  
                                                                                      Pan Procházka Jan 
                                                                                      Ing. Jitka Lattnerová 
                                                                                     Paní Miluše Mitregová 
                                                                                      Ing.  Jitka Bořilová 
                                                                                      Pan  Tomáš Letocha                                                                                   
                                                                                      Pan  Roman Hřebabecký 
                                                                                       Bc. Karel Matoušek 
                                                                                       Pan Vlastimil Fiala 
                                                                                       Bc. Roman Letocha 
                                                                                       Pan Josef Albert 
                                                                                       

4. Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 
Zastupitelstvo obce Hodonice schválilo kompletní účetní závěrku obce sestavenou ke dni 
31.12.2019 s výsledkem hospodaření ve výši   Kč 6.014.252,18  .  

 
5. Identifikace průkazných účetních záznamů podle §6  odst. 3 vyhlášky č. 220/2013 Sb., 

případně popis dalších skutečností  významných  uživatele účetní jednotky: 
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2019, Zpráva o výsledku 

finančních  kontrol za rok 2019 ze dne 14.2.2020, Protokoly  o výsledcích  veřejnosprávní 

kontroly  sestavené ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění 

k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2019, Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Hodonice za rok 2019  ze dne 27.  února 2020 vyhotovenou Odborem 

kontrolním a právním, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

Žerotínovo nám. 3  601 82 Brno, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků 

obce Hodonice k 31.12.2019 ze dne  5.2.2020. 

 

6. Vyjádření účetní jednotky (obce) k výroku o schválení, nebo neschválení účetní závěrky, nebo 

k zápisu o neschválení účetní závěrky podle §7 odst. 1  Vyhlášky č. 220/2013 Sb.,, případně 

k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky: 

Účetní obce bere schválení účetní závěrky na vědomí a zajistí předání informace o 

schválení účetní závěrky do CSÚIS v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo  

dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

              Členové zastupitelstva obce Hodonice:  Bc. Pavel Houšť   ………………………………… 
 
                                                                                     Pan Jan Procházka  ………………………………… 
 
                                                                                     Ing. Jitka Lattnerová  ………………………………… 
 
                                                                                     Paní Miluše Mitragová  ………………………………… 
 
                                                                                      Ing.  Jitka Bořilová   ………………………………… 
 
                                                                                      Pan  Tomáš Letocha  ………………………………… 
 
                                                                                      Pan Roman Hřebabecký ………………………………… 
 
                                                                                      Bc. Karel Matoušek  ………………………………… 
 
                                                                                       Pan  Vlastimil Fiala  ………………………………… 
 
                                                                                       Bc. Roman Letocha  ………………………………… 
                                                                                        
                                                                                      Pan Josef Albert                            ……………………………….. 

 

 

V Hodonicích dne:   xx.x.20 

 

                                                                                                  Bc. Pavel Houšť 

                                                                                        Starosta obce Hodonice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
Protokol o schvalování účetní závěrky  PO MŠ Hodonice 

 
1. Identifikace schvalované účetní závěrky: 

Účetní závěrka  PO MŠ Hodonice  k 31.12.2019  IČ:70993408 
 

2. Datum rozhodování o schválení, nebo neschválení účetní závěrky: 
xx.x.2020 

 
        3.  Identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 
              Členové zastupitelstva obce Hodonice:  Bc. Pavel Houšť  
                                                                                      Pan Procházka Jan 
                                                                                      Ing. Jitka Lattnerová 
                                                                                     Paní Miluše Mitregová 
                                                                                      Ing.  Jitka Bořilová 
                                                                                      Pan  Tomáš Letocha                                                                                   
                                                                                      Pan  Roman Hřebabecký 
                                                                                       Bc. Karel Matoušek 
                                                                                       Pan Vlastimil Fiala 
                                                                                       Bc. Roman Letocha 
                                                                                       Pan Josef Albert 
 

3. Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 
Zastupitelstvo obce Hodonice schválilo kompletní účetní závěrku PO MŠ Hodonice  sestavenou ke 
dni 31.12.2019 s výsledkem hospodaření   z hlavní činnosti ve výši  plus  Kč  49.152,76   
z hospodářské  činnosti ve výši  plus  Kč 2.462,83. 

 
 

4. Identifikace průkazných účetních záznamů podle §6  odst. 3 vyhlášky č. 220/2013 Sb., 
případně popis dalších skutečností  významných  uživatele účetní jednotky: 
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2019,  

Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků PO MŠ Hodonice k 31.12.2019  

ze dne   14.2.2020, D 

doplňující informace:     

- Komentář k výši zaúčtovaných odpisů v roce 2019 – odpisový plán 
- Doplnění inventurních  soupisů účtů  403,472,902,081,082 
- Komentář k účtování nákladů k odpisům dlouhodobého majetku 

 

5. Vyjádření zřizovatele účetní jednotky  PO MŠ Hodonice   k výroku o schválení, nebo 

neschválení účetní závěrky, nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle §7  

odst. 1 Vyhlášky č. 220/2013 Sb.,, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se 

schvalováním účetní závěrky: 

Informace o schválení účetní závěrky bude zřizovatelem  předána ředitelce PO MŠ 

Hodonice, která  předá informaci účetní PO MŠ Hodonice k zabezpečení předání informace 

do CSÚIS v nejbližším možném termínu 

 

 

 

 



Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo  

dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

              Členové zastupitelstva obce Hodonice:  Bc. Pavel Houšť   ………………………………… 
 
                                                                                     Pan Jan Procházka  ………………………………… 
 
                                                                                     Ing. Jitka Lattnerová  ………………………………… 
 
                                                                                     Paní Miluše Mitragová  ………………………………… 
 
                                                                                      Ing.  Jitka Bořilová   ………………………………… 
 
                                                                                      Pan  Tomáš Letocha  ………………………………… 
 
                                                                                      Pan Roman Hřebabecký ………………………………… 
 
                                                                                      Bc. Karel Matoušek  ………………………………… 
 
                                                                                       Pan  Vlastimil Fiala  ………………………………… 
 
                                                                                       Bc. Roman Letocha  ………………………………… 
                                                                                        
                                                                                      Pan Josef Albert                            ……………………………….. 

 

 

V Hodonicích dne:   xx.x.20 

 

                                                                                                  Bc. Pavel Houšť 

                                                                                        Starosta obce Hodonice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

OBECNÍ   ÚŘAD   HODONICE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecní 287, 671 25 Hodonice,IČ: 00292788 
 

                                                                                                     Mateřská škola Hodonice 
                                                                                                     Okres Znojmo 
                                                                                                     Příspěvková organizace 
                                                                                                     U Kostela 196 
                                                                                                     671  25  Hodonice 
                                                                                                     IČ:70993408 
 
 
Věc: Oznámení o schválení účetní závěrky PO MŠ Hodonice za rok 2019 
         ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     Oznamuji Vám, že  zastupitelstvo obce Hodonice projednalo na xx. jednání ZO 
dne xx.xx.2020 účetní závěrku  PO MŠ Hodonice za rok 2019.  
Zastupitelstvo obce Hodonice nezjistilo, že by účetní  závěrka neposkytla v rozsahu  
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky  č. 220/2013 věrný a poctivý obraz  
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
     Zastupitelstvo obce Hodonice schválilo kompletní účetní závěrku PO MŠ Hodonice 
sestavenou ke dni 31.12.2019. 
Součástí schválení účetní závěrky je schválení   výsledku  hospodaření  z hlavní činnosti ve výši 
plus  Kč  49.152,76   z hospodářské  činnosti ve výši  plus  Kč 2.462,83. 
 
O převodu výsledku hospodaření v celkové výši Kč 51.615,59 do  rezervního fondu rozhodlo 
Zastupitelstvo obce Hodonice na xx. zasedání dne xx.x.2020 usnesením č. xx/xx. 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie protokolu o schválení 
               účetní závěrky PO MŠ Hodonice 
                za rok 2020        

 

 

 

V Hodonicích dne xx.x.2020                                                                Bc. Houšť Pavel 

                                                                                                                       starosta 

















Evidenční číslo 
zhotovitele: 218-001-838 
 
 

   D O D A T E K  č. 1 
 

        ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2018   
 
 
1.        Smluvní strany 

      Objednatel: Obec Hodonice 
Obecní 287 
671 25 Hodonice 

 
Zástupce ve věcech 
smluvních a technických: Bc. Pavel Houšť 

starosta obce 
   e-mail:     starosta@hodonice.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   1582841399/0800 

 IČ:    00292788 
DIČ:    CZ00292788 
(dále jen "objednatel") 
 

 
     Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 

Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno 
zapsána dne 29. 04. 1991 v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139 
e-mail:     info@usbrno.cz 

Zástupce ve věcech 
Smluvních a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová 
    jednatelka společnosti 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank  
Číslo účtu:   2102546812/2700 
IČ:    18 824 463 
DIČ:    CZ 18 824 463 
(dále jen "zhotovitel") 

 

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 
Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává na základě žádosti 
obce Hodonice MěÚ Znojmo, Odbor územního plánování a strategického rozvoje. 

 
2. Předmět smlouvy: 

Vypracování Změny č. 3 územního plánu Hodonice 
(dále jen „územní plán“) 
 
I. etapa - návrh Změny č. 3 územního plánu k veřejnému projednání 

II. etapa - výsledný návrh Změny č. 3 územního plánu  
III. etapa - úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 3 

(dále jen "dílo") 

 

3. Rozsah a obsah díla: 

   Rozsah a obsah změny se doplňuje o dílčí změny na základě veřejného projednání. 

    3.1.  Řešené území zahrnuje následující změny: 



• předmětem změny je 12 dílčích změn viz schválený obsah změny č. 3 

• změny na základě veřejného projednání 
 
 
3.2. Dokumentace bude mít tento obsah:                              

Návrh, 2. návrh, upravený návrh a výsledný návrh změny č. 3 územního plánu (I., I.a 
II. etapa) budou obsahovat: 

 

1. Změnu č.3 územního plánu Hodonice: 
A) Textovou část - v textové bude zřejmé, které části platné dokumentace 
     se mění, doplňují a nově vkládají. 

B) Grafickou část   - výřezy výkresů: 

         Výkres základního členění                                                    M 1 : 5000  

         Hlavní výkres                                                                       M 1 : 5000 

         Koncepce dopravní a technické infrastruktury                        M 1 : 5000 

         Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací         M 1 : 5000 

 
Podkladem pro zpracování bude čistá katastrální mapa. Vyznačeny budou pouze 
měněné části. 

 
 2. Odůvodnění změny č. 3 územního plánu Hodonice: 

A) Textovou část 
 
B) Grafickou část – výřez výkresu 

        Koordinační výkres                                                                M 1 : 5000 

        Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL                       M 1 : 5000  

Podkladem pro zpracování výkresů odůvodnění změny budou příslušné výkresy ÚP 
Hodonice, ve kterých budou výrazným způsobem zakresleny měněné části.   

 
 

III. etapa: Beze změny 
 

    3.3. Počet vyhotovení dokumentace: 

Návrh změny č. 3 ÚP Hodonice včetně  odůvodnění   pro potřeby řízení o 

vydání ÚP -   2x  v tištěné podobě, v elektronické podobě výkresy v .pdf, text 

v .doc nebo .pdf  

2. návrh změny č. 3 ÚP Hodonice včetně  odůvodnění   pro potřeby 

řízení o vydání ÚP -   2x  v tištěné podobě, v elektronické podobě 

výkresy v .pdf, text v .doc nebo .pdf  

Dokumentace změny č. 3 ÚP Hodonice včetně odůvodnění pro vydání – 4 x  

v tištěné podobě, digitálně výkresy v .pdf, text v .doc nebo .pdf.   

Úplné znění  po vydání změny č. 3 ÚP bude odevzdáno  4 x v tištěné podobě 
a 1x v digitální formě na datovém nosiči. 

 

3.4. Beze změny. 

 

3.5. Beze změny. 

. 
 

4. Spolupůsobení a podklady objednatele: 
Beze změny. 

 



5. Čas plnění: 
5.1. Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli 

v následujících termínech: 

I. etapa - do 16 týdnů od podepsání smlouvy  

I. a etapa - do 16 týdnů od podepsání smlouvy  
 
II. etapa - do 6 týdnů od doručení pokynů se soupisem 

  nezbytných úprav, plynoucích z veřejného  
  projednání  

III. etapa - do 4 týdnů od vydání změny č. 3 ÚP 
 

6. Cena za dílo, platební podmínky: 
6.1. Cena za dílo dle § 2 zákona 526/1990 Sb.,  o cenách, v platném znění, 

je sjednána dohodou ve výši: 

   I. etapa               I.a etapa    II. etapa       III. etapa      

                96.000,-      10.000,-             24.000,-       25.000,-                 
      

 DPH  
ve výši 21%   20.160-       2.100,-               5.040,-          5.250,-                

 cena celkem 116 160,-          12.100,-              29.040,-        30.250,-        

 
            cena díla celkem   155.000,- Kč 
 + 21% DPH      32.550,- Kč 
 celkem                187.550,- Kč 
 
 
6.2. Fakturace bude prováděna po odevzdání díla (každé etapy) objednateli. 

Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli. 

 
7. Ostatní ujednání: Beze změny. 
 
 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro 
objednatele.  
   
        
 

 
V Brně, dne     V Hodonicích, dne ....................... 

 
   

Ing. arch. Vanda Ciznerová   Bc. Pavel Houšť  
  jednatelka společnosti    starosta obce 
 
 

......................……………   ..........................……………. 
  Razítko a podpis zhotovitele   Razítko a podpis objednatele 



Evidenční číslo 
zhotovitele: 220-001-212 

S M L O U V A  O  D Í L O 
 

 
 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: Obec Hodonice 
                      Obecní 287 
              671 25 Hodonice      

  
Zástupce ve věcech 
smluvních a technických: Bc. Pavel Houšť 
    starosta obce  

e-mail:     starosta@hodonice.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   1582841399/0800  

IČ:    00292788  
DIČ:    CZ00292788 
(dále jen "objednatel") 
 

 
 

Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno 
zapsána dne 29. 04. 1991 v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 1139 
e-mail: info@usbrno.cz 

  Zástupce ve věcech     
    smluvních a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová 
          jednatelka společnosti 

Bankovní spojení:    UniCredit Bank  
Číslo účtu:     2102546812/2700 

IČ:      18 824 463 
DIČ:      CZ 18 824 463 
(dále jen "zhotovitel") 

 
 
2. Předmět smlouvy: 

Vypracování Územní studie Hodonice  
(dále jen „studie“) 
 
Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení dokumentace „Vypracování územní studie 
Hodonice – bývalá masna a obecní hospoda“. 
  

 
3. Rozsah a obsah díla: 

 
Výměra řešeného území: 0,98 ha.    
Územní studie navrhne ideové řešení prostoru bývalé masny – pozemky p.č.53/1, 
53/8 a 53/7 a využití pozemku bývalé hospody – pozemky p.č. 37/3 a 37/2 ve vazbě 
na ulici Pod kaštany, U kostela a předprostor hasičské zbrojnice. 
Územní studie navrhne využití řešeného území. V odpovídající podrobnosti prověří a 
navrhne plošné, prostorové a funkční uspořádání zájmové lokality za účelem zajištění 
optimálního využití a logické územní provázanosti. 
Územní studie bude zpracována ve 2 variantách. 

mailto:info@usbrno.cz


 
 
TEXTOVÁ ČÁST  

bude obsahovat zejména: 

• vyhodnocení a popis řešeného území  

• popis návrhu  

• podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb  
 

 

GRAFICKÁ ČÁST 

bude zpracována na podkladě katastrální mapy a zaměřené části území bývalé 
masny: 

1. Situační výkres širších vztahů     
2. Hlavní výkres       
3. Výkres prostorové regulace     
4. Fotodokumentace 
5. Vizualizace  

 
Zpracování územní studie objednatel předpokládá v následujících etapách:  
 
I.  etapa:    Analýza území a zpracování variantního řešení návrhu územní studie za 

     účelem konzultací.  

             II. etapa:   Zpracování úpravy územní studie (čistopisu) dle výsledků konzultací a 

                  výběru varianty.  

 
4. Čas plnění: 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky počíná běžet dnem podpisu smlouvy o dílo.  
Dílčí plnění veřejné zakázky vychází z jednotlivých etap:  
I. etapa:    do 30 dnů od předání vstupních podkladů pro zpracování zhotoviteli,  
II. etapa:   do 30 dnů od předání pokynů vyplývajících z výsledků konzultací a výběru 
                 nejvhodnější varianty.  

 
5. Podklady pro zpracování  

Podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou:  

• geodetické zaměření části území (polohopis, výškopis)  

• zpracované studie v daném území  
 

6. Cena za dílo, platební podmínky: 
Cena za dílo dle § 2 Zákona 526/1990 Sb., v platném znění, o cenách, je sjednána 
dohodou ve výši: 

etapa cena 21%DPH celkem 

I. etapa   15 000,-   3 150,-  18 150,- 

II. etapa   30 000,-   6 300,-  36 300,- 

      CELKEM   45 000,-   9 450,-  54 450,- 

 
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s právními předpisy.  

Fakturace bude prováděna po odevzdání dokončeného díla objednateli. Splatnost 
faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.  

 
7. Ostatní ujednání: 
7.1.  Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

v platném znění (dále jen „OZ“). Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze 
písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními 
stranami. 



7.2.  Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných 
prací. 

7.3.  Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem 
spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne 
všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla. 

7.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy 
a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla, zejména stanovené 
zák.č.183/2006 Sb.,  v platném znění, a vyhláškou č.500/2006 Sb., v platném znění. 

7.5.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

7.6.  Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti díla nejpozději do 30-ti 
dnů od lhůty pro projednání stanovené ve smyslu platných předpisů. 

7.7.  Strany se dohodly, že práce podle této smlouvy budou proplaceny převodním 
příkazem. 

7.8.  V případě storna nebo sistace objednávky zaplatí objednatel zhotoviteli náklady 
rozpracovanosti. 

7.9.  Využití díla je určeno výhradně jen pro potřeby výkonu veřejné správy pro řešené 
území. Jiné využití tohoto díla, zejména jako podklad nebo vzor k analogickým 
projektům je vázáno písemným souhlasem zhotovitele za zvlášť smluvenou úplatu. 
Nedodržení této zásady zakládá skutkovou podstatu nekalé soutěže. 

7.10.  Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas (každá z fází) ve sjednaném termínu, 
sjednává se pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Při 
nezaplacení faktury do čtrnácti dnů od jejího obdržení se stanovuje pro objednatele 
úrok z prodlení 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.11.  Získané informace budou zhotovitelem využity pouze pro zpracování územní studie. 
 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro 
objednatele. 
 
 
V Brně, dne …………………………   V Hodonicích, dne...................................... 

 
 Ing. arch. Vanda Ciznerová   Bc. Pavel Houšť 
 jednatelka společnosti    starosta obce 
 
 
 
 
 ..........................…………...   ..........................……….…… 
 razítko a podpis zhotovitele   razítko a podpis objednatele 



 

 

„Územní studie Hodonice – bývalá masna a obecní hospoda“ 
 

Část 1. Analýza území a základní koncepce 
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1. Zadání úkolu 

Zpracování „Územní studie Hodonice – Bývalá masna a obecní hospoda“ (dále jen studie) v obci Hodonice, bylo 
schváleno Zastupitelstvem obce Hodonice.  Bylo dohodnuto, že studie bude mít dvě etapy. 

 

I. etapa – Analýza území a zpracování závěrů přístupu k řešení (návrh územní studie za účelem konzultací). 

II. etapa – Zpracování územní studie dle výsledků konzultací a výběru varianty. 

 

Objednatelem studie je Obec Hodonice, která na základě smlouvy o dílo pověřila vypracováním studie firmu 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 

Cílem územní studie je prověření, posouzení a návrh ideového řešení pozemků bývalé masny a pozemků bývalé 
hospody ve vazbě na ulici pod Kaštany, U kostela a předprostor hasičské zbrojnice. 

Územní studie bude ideovým podkladem pro rozhodování o funkčním a prostorovém využití zájmových lokalit. 

 
 
 

 

 

 

 

 



2. Vymezení řešeného území  

Řešené území se nachází v centrální historické části obce Hodonice. Rozloha řešené lokality je přibližně 0,98 ha. 
Součástí řešeného území je i jeho bezprostřední okolí. 

 
 

 

1 - Pozemky bývalé masny – pozemky p.č. 53/1, 53/8 a 53/7  

2 - Pozemky bývalé hospody – pozemky p.č. 37/3 a 37/ 2  

3 - Ulice Pod kaštany 

4 - Předprostor hasičské zbrojnice 

5 - Ulice U Kostela 

 

 

3. Širší vztahy a vazba na urbanistickou strukturu obce 

Obec Hodonice a řešené území se nachází v mírně svažitém terénu, který je charakteristický pro oblast 
Znojemska. Pozvolné plynutí krajiny ve spojitosti s lokální zástavbou dává za vznik značnému množství průhledů 
do okolního prostředí, které jsou typické pro tuto obec. 

Samotná lokalita není exponována v dálkových pohledech, je součástí typické historické zástavby obce, která je 
tvořena nepravidelnými bloky venkovských staveb, jež tvoří uzavřené celky a definují meziprostory se 
společným i individuálním využitím a zelení.  

Obci Hodonice je vlastní vinařská kultura lokality Znojemska, která se projevuje přítomností vinných sklepů, 
s viditelným nadsklepním prostorem nebo vstupem plynule osazeným do terénu. Tyto sklepy jsou nedílnou 
součástí tradiční lidové architektury.  

Typickým rysem v historické části obce jsou venkovské domy s šikmou střechou a dominantní vjezdovou bránou 



do dvora. Historická zástavba, ulice a zmiňované meziprostory a zákoutí jsou doplněny drobnými památkami, 
možností posezení a kultivovanou zelení. V této části se nachází řada výrazově i významově (architektonicky i 
společensky) důležitých objektů, jako je kostel, fara, škola, hasičská zbrojnice, objekt bývalé hospody a další.  

Specifikem obce Hodonice je provázanost tradiční venkovské zástavby s průmyslovými objekty a obytnou 
zástavbou druhé poloviny 20. století. V západní části obec navazuje na zástavbu sousední obce Tasovice, s níž 
sdílí některé funkce.  

 

Zjištěné kladné hodnoty v obci: 

 

• Kulturní a společenské aktivity (pro všechny generace) 

• Spektrum poskytovaných služeb obyvatelstvu 

• Míra upravenosti veřejných prostranství, včetně vybavenosti 

• Existence dětských hřišť a hracích prvků 

• Příklady nových / rekonstruovaných objektů respektující své okolí 

 

 



Fotodokumentace: Širší vztahy a hodnoty obce 

 

 

 



4. Popis současného stavu  

Pozemky bývalé masny  
 

• severní strana / východní strana – obvodová dělící stěna soukromých pozemků č.p. 53/2 a 53/5 

• jižní strana – dlážděný předprostor hasičské zbrojnice, parkovací plocha 

• západní strana – ulice Pod kaštany a prostor veřejné zeleně 

 

Na pozemcích se nacházel objekt bývalé masny a stodola. Dnes otevřený a nevyužitý prostor je ze své severní a 
severovýchodní strany lemován dělicí zdí soukromých pozemků, která utváří „horizontální linii“ a plynulé / 
přirozené oddělení pozemků. Severně za zdí se nachází objekty venkovského typu s šikmou (sedlovou) střechou 
jednotné barevnosti. Dělicí zeď je na svém východním konci zakončena vjezdovou bránou a západní konec je 
uzavřen štítem rodinného domu č.p. 193. na pozemku p.č. 53/2. Dálkový pohled uzavírá vzrostlá zeleň na 
pozemku č.p. 54, u vodní plochy.  

Prostory pozemku bývalé masny ve své západní části souvisle navazují na ulici Pod kaštany, jejíž součástí je 
zeleň, komunikačně významná cesta pro pěší, posezení, dominantní vzrostlé stromy, improvizovaná parkovací 
plocha, panelová cesta samotné ulice Pod Kaštany a zástavba rodinného typu s předzahrádkou (pohledově 
umístěn objekt č.p. 121 na pozemku p.č. 46/3 s výraznou zdobnou vjezdovou bránou). Dálkový průhled 
v severozápadní směru ulice Pod Kaštany je ukončen (historickou) stavbou průmyslového typu. 

Jižní strana pozemků se otevírá do kamennými úštěpky dlážděného předprostoru dominantní hasičské 
zbrojnice a parkovací plochy, která původně vyplňovala prostor před bývalou masnou. Východně od hasičské 
zbrojnice se nachází další dvě parkovací plochy, obě po třech parkovacích stáních a krycí betonová stěna 
autobusové zastávky. Dálkové pohledy v jihovýchodním směru se otevírají do volné krajiny, východní směr 
nabízí pohled na kostelní věž. 

 

 

Pozemky bývalé hospody / objekt bývalé hospody 

 

• severní strana – vnitřní dvůr sdílený s objektem obchodu (COOP), od okolí vymezeno zadní bránou, 

dále křížení ulic U Kostela a Jánská 

• jižní strana – otevřený předprostor, parkovací plocha, nevyužitá ozeleněná plocha soukromého 

pozemku č.p. 35, autobusová zastávka a komunikace II. třídy č. 408 

• východní strana – objekt obchodu (COOP), dále ulice Jánská 

• západní strana – ulice U Kostela, objekty bydlení 

 

Objekt bývalé hospody je společně se současným obchodem součástí jednoho historického bloku (statku). Tyto 
stavby jsou spojeny historickým průjezdem s dominantním portálem. I přes jejich vymezení na dvě části 
společně utvářejí jeden celek (blok), který je charakteristický pro lokální způsob zástavby a podobu uliční 
struktury. I přes provedenou rekonstrukci obchodu se oba celky ve své čelní části výškově a hmotově 
respektují. Objekty společně utvářejí významný celek dominující nástupnímu pohledu od hlavní komunikace II. 
třídy. 

Objekt bývalé hospody společně s objektem na pozemku č.p. 36/2 vymezují nástup do ulice U Kostela a 
společně s dalšími objekty objekty definují dálkový průhled. Celek objektu bývalé hospody a obchodu modelují 
podobu a definují měřítko křížení ulic U Kostela a ulice Jánská, které je vlastní historické části obce Hodonice. 

 

 

 

 



 

Zjištěné kladné hodnoty lokality:  

 

• Funkční význam prostředí – důležitá komunikace pro pěší, obchod, autobusová zastávka – místo 

střetávání 

• Přítomnost společensky a historicky významných objektu – hasičská zbrojnice, obchod – objekt bývalé 

hospody s průjezdem, obytný dům se zdobným průjezdem č.p. 121   

• Vzrostlá zeleně  

• Měřítko prostoru definované velikostí okolní zástavby a vzniklý meziprostor 

• Široké spektrum dálkových pohledů a průhledů 

• Kvalita použitých materiálů při předchozích rekonstrukcí parteru 

• Odhalená dělící zeď a štít domu sousedící s bývalou masnou 

• Prvky komunikace s veřejností (obecní nástěnka) 

• Celkové množství služeb, funkcí a hodnot, které se setkávají v této lokalitě  

 

Zjištěné negativní hodnoty lokality: 

 

• Zbytkové a nevyužité plochy prostoru (nedotaženost detailů) 

• Funkční / estetická hodnota prvků veřejného mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, autobusová 

zastávka, parkování pro kola) 

• Keře a drobná zeleň (estetická hodnota) – přilehlé soukromé pozemky a ulice Pod kaštany  

• Předprostory objektů, nevymezenost parkování / veřejného prostranství – ulice Pod kaštany 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentace: Pohledy – průhledy 

 
 

 

 



Fotodokumentace: Záporné hodnoty lokality 

 

 

 



Fotodokumentace: Kladné hodnoty lokality 

 



5. ZÁVĚR 

Řešené pozemky společně s okolní zástavbou utváří území s přítomností významných lokálních hodnot, jako je 
hasičská zbrojnice, obchod, autobusová zastávka a další. Svou strukturou, pozicí a významem tvoří přirozený 
střed obce. Množství služeb a funkcí, které se v dané lokalitě setkávají mají potenciál tvořit společenské zázemí 
a funkční veřejný a setkávací prostor obce Hodonice a podpořit hodnotu lokality pro místní obyvatelstvo. 
 

Pozemky bývalé masny: 
Nezastavěnost pozemků bývalé masny je kladnou hodnotou lokality utvářející potenciál nového veřejného 
prostranství. 
 

Pozemky bývalé hospody / objekt bývalé hospody: 
Objekt bývalé hospody společně s historickým průjezdem je svou hmotou nedílnou součástí prostoru. Tato 
hmota dotváří přirozený celek (blok) sídelní zástavby, který je stavebním prvkem struktury obce. Pomáhá 
definovat měřítko prostoru. Z hlediska urbanistického a výtvarného je tato hmota významným prvkem 
zachování charakteru historické lokality obce. 
Doporučujeme respektovat výšku objektu, základní půdorysnou stopu, sklon střech, rytmus okenních otvorů a 
neinvazivní (přirozenou) barevnost.  

 

 
Náměty možných záměrů:  
Veřejný prostor může nabývat celého spektra funkcí, podob a obsahovat množství prvků které umožňují: 
Střetávat se, komunikovat, bavit se, odpočívat, pozorovat nebo konat aktivní činnosti.  
Může být platformou pro společenské dění a zároveň vymezovat důležité místí hodnoty a potřeby. Hodnoty 
mohou být prospěšné místním skupinám obyvatelstva, tak aby byl utvořen vícegenerační prostor a zázemí 
tradičních události při zachování potřeb běžného užití (prostupnost místa, parkování před obchodem) 
 
Definice vhodných prvků daného prostoru je otázkou bližší analýzy potřeb a zájmů obyvatelstva. Příklady však 
mohou být: vodní prvky, různé formy sedacích prvků a mobiliáře, prvky venkovních pohybových aktivit atd. 
 
Zachování hmoty bývalé hospody nemusí být nutnou podmínkou zanechání stávajícího objektu. Lze uvažovat 
variantu rekonstrukce průjezdu, který je historicky hodnotný pro danou lokalitu a formy obvodové stěny a 
zastřešení. Utvořit vnitřní veřejný prostor / komunitní altán nebo menší objekt fungující v souladu s potřebami 
obyvatelstva.  
Objekt bývalé hospody taktéž obsahuje vsup do sklepních prostor, který může být podnětem k úvahám o 
potenciálním využití.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 











Dobrý den posílám cenovou nabídku  na nájezd a vyčištění rybníků u rybníku. Nájezd 35.000 kč bez 
dph 1den bagr, půl dne vál , 13tun velkých kamenů na opěru, 30t kameniva do cesty. Odbahnění 
bagrem 54.000 kč bez dph a odvoz bahna na skládku 153.500 kč bez dph. Takže celkem Odbahnění 
207.500 kč bez dph.  
S pozdravem Gulaba ml. 
 



OBEC HODONICE, OBECNÍ 287 

671 25 HODONICE 

 
starosta@hodonice.cz                                        

IČ: 00292788 

telefon: 515 234 329  

mobil: 603 712 517 

vyřizuje: Bc. Pavel Houšť 

v Hodonicích: 14.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věc: Žádost o bezúplatný převod pozemků. 

 

Žádáme Vás tímto o bezúplatný převod níže uvedených pozemků z vlastnictví 

Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Hodonice.  

 

převod pozemků ve vlastnictví JMK na obec 

p.č.  druh výměra poznámka 

42/3 zahrada 378 zahrada 

68/10 ost.pl.ost.kom. 92 zeleň 

135/6 ost.pl.ost.kom. 30 zeleň 

135/9 ost.pl.ost.kom. 68 zeleň 

136 ost.pl.jiná pl. 51 zeleň 

211/22 ost.pl.ost.kom. 947 zeleň, sjezdy k nemovitostem 

2154 ost.pl.ost.kom. 142 místní komunikace 

 

 

S pozdravem 

 

Bc. Pavel Houšť 

Starosta obce Hodonice 

  
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje 

příspěvková organizace kraje 
oblast Znojmo 
Kotkova 3725/24 
669 02 Znojmo 

 

mailto:starosta@hodonice.cz


Městský úřad Znojmo  
odbor dopravy 

nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo 

 

SPIS. ZN.: SMUZN 7690/2020 DOP/Ště     

Č.J.: MUZN  41013/2020   

 

 

 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Vendula Štěpánková 

515 216 439 

vendulka.stepankova@muznojmo.cz 

 

DATUM: 20.04.2020    
 

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI  

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je 

příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, na místní a veřejně 

přístupné účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust. § 124 odst. 6 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu obce Hodonice,            

IČO 00292788, Obecní 287, 671 25 Hodonice (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 02.04.2020,   

z v e ř e j ň u j e 

návrh opatření obecné povahy podle § 172 odst. 1 části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních 

komunikacích ul. Školní, p.č. 626 v k.ú. Hodonice, ul. Panská, p.č. 212/17, 333/6, 333/1, 267/1, 333/8 a 

2609 v k.ú. Hodonice a na sil. III/40841 v km 0,210 a 0,350 po pravé straně ve směru staničení a km 

0,230 a 0,400 po levé straně ve směru staničení, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.  

Znění návrhu opatření obecné povahy 

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným 

ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místní a veřejně přístupné 

účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust. § 124 odst. 6 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), postupem v souladu s ust. § 171 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě 

podnětu obce Hodonice, IČO 00292788, Obecní 287, 671 25 Hodonice (dále jen „navrhovatel“), podaného 

dne 02.04.2020,  

r o z h o d l    

o   s t a n o v e n í  m í s t n í   ú p r a v y  p r o v o z u 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na místních komunikacích ul. Školní, p.č. 626 

v k.ú. Hodonice, ul. Panská, p.č. 212/17, 333/6, 333/1, 267/1, 333/8 a 2609 v k.ú. Hodonice a na sil. 
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III/40841 v km 0,210 a 0,350 po pravé straně ve směru staničení a km 0,230 a 0,400 po levé straně ve 

směru staničení.  

Místní úprava provozu spočívá: 

1. v umístění dopravního značení P 2 (Hlavní pozemní komunikace) na místní komunikaci ul. Školní 

v Hodonicích, na pozemku p.č. 626  v k.ú. Hodonice,  

2. v umístění dopravního značení 2x P 2 (Hlavní pozemní komunikace) na sil. III/40841 v km 0,210 a 

0,350 po pravé straně ve směru staničení, ul. Nádražní v Hodonicích, na pozemku p.č. 67/20  v k.ú. 

Hodonice a v umístění dopravního značení 2x P 2 (Hlavní pozemní komunikace) na sil. III/40841 v km 

0,230 a 0,400 po levé straně ve směru staničení, ul. Nádražní v Hodonicích, na pozemku p.č. 67/20  

v k.ú. Hodonice, 

3.  v umístění dopravního značení 3x P 4 (Dej přednost v jízdě!) a 3x P 2 (Hlavní pozemní komunikace) 

na místní komunikaci ul. Panská v Hodonicích, na pozemku p.č. 333/6, 333/1, 267/1, 333/8 a 2609 

v k.ú. Hodonice, 

4. V odstranění dopravního značení P 4 (Dej přednost v jízdě!), v doplnění 2x dodatkové tabulky E 2b 

(Tvar křižovatky) u stávajícího dopravního značení P 4 (Dej přednost v jízdě!) včetně jeho posunutí a 

 doplnění dodatkové tabulky E 2b (Tvar křižovatky) u stávajícího dopravního značení P 2 (Hlavní 

pozemní komunikace) na místní komunikaci ul. Panská v Hodonicích, vše na pozemku p.č. 212/17 

v k.ú. Hodonice,  

 z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a doplnění tvarů křižovatek v rizikových místech,      

v rozsahu dle situace, která je přílohou opatření obecné povahy,  

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu 

1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

příslušnými platnými normami (ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436) a technickými podmínkami TP 65 

„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.  

2. Dopravní značení bude provedeno po nabytí účinnosti opatření obecné povahy ve lhůtě 30 dnů. 

3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních 

       komunikací.  

 

Odůvodnění 

Na základě podnětu žadatele, který správní orgán obdržel dne 02.04.2020, bylo podle ust. § 171 a násl. 

správního řádu, zahájeno správní řízení ve věci vydání opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) na shora 

uvedených místních komunikacích.  
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S připomínkami, které může k návrhu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

OOP přímo dotčeny, se bude správní orgán zabývat jako podkladem pro OOP a vypořádá se s nimi v jeho 

odůvodnění (§ 172 odst. 4 správního řádu). 

V případě podání námitek k OOP ze strany dotčených osob, bude součástí odůvodnění návrhu rozhodnutí 

správního orgánu o každé jednotlivé námitce dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu včetně odůvodnění 

rozhodnutí o každé námitce.   

Opatření obecné povahy, kde nejsou podány námitky, se neodůvodňuje. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, stanovit 

další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.  

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, projednal návrh stanovení místní úpravy provozu na shora 

uvedených místních komunikacích v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu s příslušným 

orgánem Policie České republiky, jehož písemné stanovisko je jedním z podkladů tohoto řízení (č. j. KRPB 

65235/ČJ-2020-061306 ze dne 26.03.2020). 

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených místních komunikacích se přímo dotýká 

zájmů žadatele a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu.   

S návrhem se lze seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění na odboru dopravy Městského úřadu 

Znojmo, nám. Armády 1213/8, VI. NP, dveře č. 439, vždy v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 do 

16:00) tak, jak je uvedeno ve Výzvě k podání připomínek nebo námitek, která je přílohou tohoto návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
           Vendula  Š t ě p á n k o v á, v.r. 

                            referent oddělení silničního hospodářství  
                                                   a silniční dopravy odboru dopravy  
 

 

 Oprávněná úřední osoba: Vendula Štěpánková 

 

 

Příloha 

situace 1 x A4 

Výzva k podání připomínek nebo námitek č.j. MUZN 41012/2020 

 

 

 

 

otisk úředního 
razítka 
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Tento návrh musí být vyvěšen nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a obecního 

úřadu Hodonice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 

S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. 

 

 

 

Vyvěšeno dne .............................       Sejmuto dne ................................. 

 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu. 

 

 

 

 

Podpis   ...................................    Razítko ......................................... 

 

 

 

Doručí se  

Navrhovatel 

 obec Hodonice, IČO 00292788, Obecní 287, 671 25 Hodonice - IDDS 

 

Právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv kraje k dotčeným silnicím  

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí  

č.p.  449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 - IDDS 

 

Dotčené osoby 

 V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, tento 

návrh opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou 

bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední 

desce Městského úřadu Znojmo a obecního úřadu Hodonice a současně bude zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Znojmo bude 

písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu OOP. Návrh OOP 

musí být zveřejněn nejméně po dobu 30 dnů. 

 

Dotčený orgán 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní 

inspektorát, Pražská 59, 670 20 Znojmo – IDDS 

 

Dále se doručí 

 Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy 

 Obecní úřad Hodonice, IČO 00292788, Obecní 287, 671 25 Hodonice 

 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup po dobu nejméně 30 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby jeho vyvěšení  

 







OBEC HODONICE, OBECNÍ 287 

671 25 HODONICE 

 

Zápis majetkové komise ze dne 20.4.2020 

Přítomni: 

Bc. Pavel Houšť, Jan Procházka, František Houšť, ing.arch.Eva Simotová Holečková, 

Mgr.Vlastimil Šopák, Josef Albert. 

Program a doporučené závěry: 

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 3249. Žádost podali Luboš a Vítězslava 
Hrdinovi, Hodonice. 
 
Návrh komise: Majetková komise navrhuje neprodávat daný pozemek na 
základě žádosti a navrhuje zpracovat studii na celou oblast.  
 
 
Žádost o vyjádření obce Hodonice o využití předkupního práva na pozemek p.č. 
4092. Žádost podala Olga Ptáčková, Nové Město na Moravě. 
 
Návrh komise: Majetková komise navrhuje využít předkupního práva na daný 
pozemek a zároveň navrhuje vypracovat znalecký posudek na tento pozemek. 
 
 
Žádost o ukončení užívání části pozemku p.č.729/1 o výměře 321 m2. Žádost 
podali Anežka a Karel Machovcovi, Znojmo. Pozemek nyní pod p.č. 3399. 
 
Návrh komise: Majetková komise navrhuje zveřejnit záměr na daný pozemek a 
nabídnout jej k pronájmu za cenu obvyklou v dané lokalitě. 
 
 
Majetková komise také projednávala možné odpuštění nájmu podnikajícím 
osobám v prostorách patřících obci.  
 



Majetková komise navrhuje posečkat s možnou úlevou pronájmů, a to do doby 
ukončení daného stavu.  
 
 
 
                                                    Předseda majetkové komise  
 
                                                      Jan Procházka  
 
 
 
 
 
 
 

 


