Obec Hrušovany u Brna

Žádost
Obce Hrušovany u Brna
o
stanovení městem

Obec Hrušovany u Brna, IČO: 00281824, se sídlem: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, ţádá v souladu
s kritérii o povýšení na město a moţnost se tak začlenit mezi jihomoravská města, správního celku Jihomoravského kraje a
administrativně správní jednotky NUTS II Jihovýchod.
Výhodná poloha, úrodná půda, lesy a voda lákaly jiţ před šesti tisíci lety první osadníky. Obec se nachází jiţně od
moravské metropole, města Brna, s kterým je spojena významnými dopravními cestami. Je zde také kvalitní dopravní
spojení se Slovenskem a Rakouskem. Z hlediska správního uspořádání leţí Hrušovany u Brna v Jihomoravském kraji a
jsou součástí administrativně správní jednotky NUTS II Jihovýchod.
Obec je členem DSO a svazku vodovodů a kanalizací VaK Ţidlochovicko. V sousedních Ţidlochovicích se
nachází obecní úřad s rozšířenou působností, ke kterému obec spádově patří.
Nejstarší písemná zmínka o Hrušovanech je datována k roku 1252, kdy byla obec darována Bočkem z Obřan,
nově zaloţenému klášteru Ţďárskému. V roce 1805 se Hrušovan dotkly napoleonské války. Dalšími významnými mezníky
obce byla stavba ţeleznice a nádraţí v roce 1838 a výstavba cukerní rafinerie v roce 1881.
Obec se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí a nebývalým tempem přesahuje rámec Regionu
Ţidlochovicko, který tvoří 24 obcí. Hrušovany jsou počtem obyvatel jeho druhou největší obcí. V oblasti rozvoje, patří
mezi významné stavby poslední doby např.: stavba kostela (2004), výstavba nové hasičské zbrojnice, dostavba areálu
základní školy, výstavba nového fotbalového stadionu, výstavba obchvatu a plné dopravní obsluţnosti. Dále pak výstavba
domu důstojného stáří, nového sběrného dvora odpadů, kompletní infrastruktura, dynamická výstavba rodinných a
obytných domů. Silná průmyslová koncentrace, dokonalá mobilita pracovních sil a integrovaný dopravní systém IDS tuto
skutečnost jen potvrzuje.
Obec má zřízenu vlastní poţární jednotku (JSDH) a komplexní zdravotní středisko, včetně lékárny. Zdravotní
středisko slouţí i obyvatelům okolních obcí a sluţby zde poskytují jak pediatr a praktičtí lékaři, tak i gynekologie a
stomatologická ambulance.
Hrušovany u Brna mají i strategickou polohu. Leţí na hlavním ţelezničním koridoru Praha – Brno – Břeclav, asi
18 km jiţně od centra Brna. Silniční spojení I/52 (uvaţovaná dálnice Brno – Vídeň), je s obcí v těsném sousedství.
V blízkosti obce navazuje dopravní spojení na D1 a D2. Obec buduje ve spolupráci s Jihomoravským krajem a EU,
silniční obchvat obce. Pověřenou obec Ţidlochovice, kterou mají Hrušovany v dohledové vzdálenosti ccá 1km, však
průmyslově předstihuje.
Katastrální moţnosti obce jsou dobré pro zřízení dalších průmyslových zón. Máme zde rozsáhlé dobývací
prostory štěrkopísků, růstový potenciál pro domácí i zahraniční investory. V Hrušovanech se téţ nachází velké mnoţství
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pracovních příleţitostí. Jihomoravská metropole Brno, je automobilem dostupná za 15 minut a vlakovým spojením 20
minut (vlaky jezdí zhruba kaţdou půlhodinu).
Dokončením bytové výstavby (v roce 2011), se zvýší počet obyvatel z dnešních 3200 na 3700 obyvatel.
Řada dalších investičních akcí, které jsou připraveny, posune obec výrazně do popředí Jihomoravského regionu.
Domníváme se proto, ţe tento dynamický rozvoj, kdy v roce 1850 měly Hrušovany pouze 500 obyvatel, opravňuje obec
ţádat:

o statut města
Na doporučení Rady obce, projednalo Zastupitelstvo obce, dne 11.5. 2009 vypracovaný návrh a zaujalo k návrhu
kladný postoj. Zastupitelstvo uloţilo starostovi obce, aby poţádal legislativní cestou o vyjádření ke zpracovanému
materiálu a poţádal jménem obce, vládu České republiky, aby svým Usnesením povýšila obec Hrušovany u Brna,
na Město Hrušovany u Brna.
Kriteria pro posuzování ţádostí obcí o stanovaní – městem.
1/
Zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích § 3 odst. 1. Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na
návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
2/
Soustředěná městská zástavba - obec má vytvořen Strategický rozvojový plán. Svůj rozvoj vytváří v souladu
s platným Územním plánem obce. Má zpracovány koncepce oblastí jako je, např. koncepce obnovy technické
infrastruktury, desetiletý plán financování vodovodů a kanalizací, vlastní ČOV, koncepci rozvoje bydlení, ţivotního
prostředí, kriminality, koncepce občanské vybavenosti, rozpočtový výhled a kvalitní rozpočtovou politiku.
Všechny ulice a veřejná prostranství jsou v obci pojmenovány.
3/
Celková zástavba - většina občanů obce ţije ve vlastních domech. Převládají byty s dvěma aţ třemi obytnými
místnostmi. Pro obec je charakteristická vyšší technická vybavenost ve srovnání se standardem ČR, zejména napojení na
plyn, kanalizaci s vlastní ČOV, vodovod, kabelová televize s plnou digitalizací, připojení k internetu atd. V Hrušovanech
převaţují nejkvalitnější byty I. kategorie.
Statistika: Hrušovany - byty I. kategorie 91,8 %, ČR 88,5 %, II. kategorie Hrušovany 4,8 %, ČR 7,4 %,
III a IV. kategorie Hrušovany 2,5 % , ČR 3,3 %. Nedílnou součástí /1/3 obce / je panelové sídliště s počtem 250
bytových jednotek /cca 1000 obyvatel. V obci probíhá soustředěná výstavba rodinných domů – v konečné fázi 200 .
Celá obec je vybavena kompletní infrastrukturou, veřejným osvětlením, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným
povrchem, kompletní dopravní obsluţností, včetně silničního obchvatu.
4/
Rozvinutá síť potřebných sluţeb je zajišťovaná soukromým sektorem, přesahující potřeby místního obyvatelstva.
Kvalitní udrţovaná zeleň, vlastními pracovníky obce, mnoho stavebních objektů, včetně kulturních památek, sofistikovaná
likvidace odpadů. Obec vlastní ţivnostenský list na nakládání s odpady a na nakládání s nebezpečnými odpady. Má
vybudován Sběrný dvůr odpadů, který má ambici spádovosti pro tři okolní obce. Ledce, Unkovice a Vojkovice. Směsný
komunální odpad, který nelze třídit je smluvně likvidován firmou ASA Brno. Provoz sběrného dvora zajišťuje obec
vlastními silami. Řemeslný sektor zabezpečuje velké mnoţství soukromých firem a OSVČ.
5/
Udrţovaná veřejná zeleň - obec Hrušovany u Brna se vzorně stará o udrţování zeleně, o své stavební objekty, má
zajištěn svoz a likvidaci domovních odpadů. V obci se nachází kulturní památka „Loosova vila“ a památky lidové
architektury - boţí muka, smírčí kámen. Obec má zpracovánu Studii ozelenění obce, neboť zde chybí vyšší zalesnění.
O údrţbu zeleně se starají pracovníci obce.
6/
Z hlediska vybavení je obec zřizovatelem základní školy I. Stupně. Ta je spádová pro okolní obce. Dále máme
vytvořen školský obvod s městem Ţidlochovice pro II. stupeň ZŠ. Obec disponuje zdravotním zařízením, (interna,
gynekologie, dětský lékař, 2x obvodní lékař, stomatolog), včetně lékárny. V obci je i pošta, peněţní spořitelna,
společenský sál, sportovní hala, moderní fotbalový stadion, nová hasičská zbrojnice a nový kostel Panny Marie Královny.
Ţelezniční nádraţí je umístěno ve středu obce a leţí na rychlostním koridoru Praha – Brno – Břeclav, s napojením na
Slovensko a Rakousko. Nově vybudovaný Integrovaný dopravní systém JMK, zajišťuje dopravní obsluţnost okolních obcí
s přípoji na vlakovou dopravu. Zásahová jednotka JSDH III m.j. zajišťuje smluvně sluţby i pro obce Unkovice a Ledce.
Dále jsou v obci obchodními domy a místní knihovna. Do stávající vybavenosti lze započítat i zařízení, která jsou ve
výstavbě nebo v rekonstrukci. Slabší stránkou je neexistence ubytovacích kapacit, ale tento problém vyvaţuje dohledová
blízkost Ţidlochovic (800 m). Obec připravuje v rámci dotace také moţnost zřízení ubytovacích kapacit, rekonstrukcí
domu č.p. 57. Buduje se zde Dům důstojného stáří pro léčení Alzheimerovy choroby (20 lůţek). Obec vede obecní kroniku
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7/

Vzdálenost obce, která ţádá o stanovení městem, od dalšího města v dané oblasti.

Rozbor jednotlivých ukazatelů s uvedením Kriteria ve zkrácené podobě:

ad 1/

Celkový počet obyvatel:

Splnění kriteria počtu obyvatel, obce vychází z aktuálního evidenčního stavu obyvatel, přihlášených k trvalému
pobytu a současně bydlících v obci. Tento počet je porovnáván se statistickými údaji, dle vlastní evidence a dle posledního
sčítání lidu, domů a bytů, z roku 2001. Průměrný roční růst, bez plánované výstavby: 13,29 %
Tempo růstu: rok 2001 – 2 907 obč., rok 2002 – 2 894 obč., rok 2003 – 2 931 obč., rok 2004 – 2 950 obč., rok 2005 –
3 003 obč., rok 2006 – 3 000 obč., rok 2007 – 3 022 obč., rok 2008 - 3067obč., I.Q. 2009 – 3180 obč.
V současné době trvale bydlí v obci, v době schválení ţádosti 3 130 obyvatel.
Pomocí průměrného růstu mezi jednotlivými lety, byl odhadován počet obyvatel v roce 2015 na 3 128. Obec však
započala s výstavbou 130 RD, jeţ budou disponovat kapacitou cca 420 obyvatel. Součtem těchto dvou faktorů je zcela
zřejmé, ţe obec bude mít postupně v letech 2010 – 2015 trvale bydlících občanů 3 700. V současné době je jiţ původní
odhad počtu obyvatel k roku 2015 překročen.
Potěšující je i demografie obyvatelstva: průměrný věk: 36,8 let
Věk:
0 – 14 let
16,3%
15 – 59 let
74%
60 a více
9,7%
Z výše uvedeného je patrné, ţe převládá ekonomicky aktivní vrstva obyvatel. Toto je veskrze velmi pozitivní faktor a výše
uvedená výstavba přivádí do obce mladší generaci. ÚPD obce disponuje dostatečným mnoţstvím ploch, určených k bytové
výstavbě, převodem od PF ČR, a vynikající mobilita pracovních sil přispívá k velkému zájmu developerských společností,
které se v obci etablují a jiţ investovaly značné prostředky do technické infrastruktury. Vynaloţené prostředky jsou
dostatečnou zárukou dalšího rozvoje.
V obci ţijí m.j. i občané těchto národností: Slovenská republika, Polsko, Ukrajina, Jemenská republika, Vietnam, Litva,
Nigérie v celkovém počtu 75.
Obec Hrušovany u Brna je charakteristická velkou moţností pracovního uplatnění v místních podmínkách. Tato skutečnost
je také dána tradiční průmyslovou základnou Hrušovan. Počet volných míst na 100 uchazečů dosahuje hodnoty 21,54
volných míst, ve srovnání se sídelními obcemi mikroregionu Ţidlochovicko, vytváří obec druhý největší počet pracovních
míst. (Strategie rozvoje mikroregionu Ţidlochovicko SLBD 2001). Tato skutečnost sniţuje nutnost vyjíţďky za prací a
podílí se také na nízké nezaměstnanosti v obci.
Obec také zahájila změnou ÚPO č. V, přípravy na vybudování nové průmyslové zóny, která má být zdrojem
nových pracovních příleţitostí, (první investor jiţ zahájil výkup pozemků, cca 20 ha).
Pro obyvatele obce Hrušovany u Brna je příznačná niţší vyjíţďka za prací. Na základě posledního sčítání lidu
vyjíţdí za těmito účely denně mimo obec 32,2% obyvatel. Hodnota celorepublikového průměru je 35,7%. Z toho lze
usoudit, ţe Hrušovany vytváří oproti průměru ČR, vyšší počet pracovních míst.
Všechny tyto faktory, nepochybně ukazují, ţe Hrušovany u Brna jsou jednoznačně i spádovou obcí pro pracovní
příleţitosti.
Nezaměstnanost 2006

Hrušovany 5,3%

Brno-venkov 5,7%

Jihomoravský kraj
8,82%

ČR

7,91 %

Oproti sledovaným oblastem okresu Brno – venkov, Jihomoravského kraje a ČR je vzdělanostní struktura obyvatel obce
charakteristická niţším procentem obyvatel s vysokoškolským vzděláním a úplným středním vzděláním s maturitou.
Nejpočetnější kategorií je vyučení bez maturity.
Z pohledu obce to však není přílišný handicap. Zvláště v době, kdy řemeslo upadá a stále méně studentů
nastupuje do učebních oborů. Posiluje to sektor sluţeb, po kterých bude stále větší poptávka. Malý a střední stav, kde tato
struktura vzdělání převaţuje, čeká v této oblasti konjunktura.
Počet obyvatel neustále roste a aktivní politika obce nese své výsledky. Investice do technické infrastruktury,
ČOV, dopravní obsluţnosti, průmyslových zón, zdravotnictví, bydlení, mobilitě pracovních sil, školství, sportu,
odpadového hospodářství/sběrný dvůr odpadů/ jsou jasným signálem, ţe obec má vytvořeny předpoklady dalšího
ekonomického růstu, tím i růstu počtu obyvatel.
ad 2/

Soustředěná městská zástavba středu obce, pojmenování ulic a veřejných prostranství:
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Katastrální území obce Hrušovany u Brna má celkovou výměru 908,66 ha a je lokalizováno jiţně od metropole
Jiţní Moravy, města Brna, v Jihomoravském kraji, administrativně správní jednotce NUTS II – Jihovýchod.
Z hlediska širších vazeb hraje významnou roli rychlostní silnice R 52 Brno – Pohořelice – Mikulov, Dálnice D2
Brno – Hustopeče – Břeclav, vše s napojením na D1. Připojení na komunikaci pro Hrušovany R 52 představují silnice III
třídy, III/41619 Ţidlochovice – Hrušovany – R 52, a II/425 Ţidlochovice – Rajhrad zakončená na R 52, křiţovatkou A 214
– R 52. K dálnici D2 se napojují Hrušovany prostřednictvím silnice II/ 416 Slavkov – Ţidlochovice – Pohořelice.
Důleţitou spojkou je silnice III/42510 Rajhrad – Pohořelice.
Obec je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
Velmi důleţitým mezníkem v historii Hrušovan, je zahájení stavby silničního obchvatu obce. Dojde tak k propojení všech
výše uvedených komunikací. Silniční obchvat je financován ze strukturálních fondů EU a investorem je Jihomoravský
kraj.
Historické uspořádání obce bylo dáno architekturou uličního typu půdorysu. Takové vesnice měly jen jeden
vjezd, druhý byl uzavřen přírodní překáţkou. Obec měla v minulosti jednu ulici se dvěma řadami domů.
Platná ÚPD SÚ zachovává původní charakter zástavby obce. Za nejpodstatnější změnu je moţno povaţovat návrh
ÚPD na vytvoření nového náměstí, které pomůţe dotvořit nové dominantnější náměstí a dnešní střed obce. Tím zároveň
propojit starou a novou zástavbu. Je zde také soustředěná zástavba středu obce, kde však dominuje centrální park
s dětským hřištěm. Převaţuje zde vícepodlaţní zástavba např: základní škola, obecní úřad, obytná zástavba, ţelezniční
nádraţí, autobusové nádraţí IDS - JMK, obchodní středisko, spádové zdravotní středisko, lékárna, hasičská zbrojnice,
pošta s poštovní spořitelnou, místní sokolovna, (kulturní dům), restaurace. V blízkosti je i nově vystavěný kostel Panny
Marie Královny, průmyslové objekty (bývalý cukrovar, atd.)
Mezi významné budovy centra patří radnice, představuje významné středisko ţivota a funkčnosti obce. Radnice
plní funkci obecního úřadu, probíhají zde zasedání zastupitelstva obce. V obřadní síni se koná 2x – 3x ročně, vítání nových
občánků. Probíhají zde kaţdoročně i konferenční setkání s významnými podnikatelskými subjekty v obci. V případě
udělení statutu města, jsou zde prostory pro zřízení matriky. Naproti radnice stojí spádová škola I stupně, T. G. Masaryka,
který v obci pobýval se svými rodiči.
Tato zástavba splňuje, dle našeho soudu, kriteria, která mají města splňovat. Ulice jsou tvořeny bezprašným
zpevněným ţivičným povrchem nebo povrchem z betonové zámkové dlaţby. Kaţdá komunikace je po obou stranách
opatřena zvýšeným chodníkem pro pěší, ze zámkové dlaţby nebo betonové čtvercové dlaţby. Obec má smluvně
zajištěnu údrţbu komunikací a chodníky udrţuje vlastními silami.
V obci jsou pojmenovány a označeny začátky a konce všech ulic, je provedeno označení všech staveb číslem
popisným nebo orientačním. Obec má vybudován vnitřní naváděcí směrový systém ke všem významným lokalitám, např:
obecní úřad, škola, zdravotní středisko, fotbalový stadion, Loosova vila, kostel, hřbitov, hasičská zbrojnice, ţelezniční
nádraţí, obchodní střediska, autobusové nádraţí, průmyslové zóny, sportoviště, atd. Dopravně je obec velmi přehledná a
přistoupí, v případě udělení statutu, k pojmenování veřejných prostranství. Na internetových stránkách obce je inzerována
mapa obce i kulturní pamětihodnosti. Hrušovany u Brna budují nový dopravní systém, s vyloučením těţké dopravy z obce.
Kompletní dopravní obsluţnost za 130 miliónů korun, (financování EU, JMK, Obec). Obec má zpracovány a schváleny
pasporty místních komunikací a dopravního značení, které se kaţdoročně aktualizují.
V současné době ţije většina občanů, 64%, ve vlastním domě. Převládají byty se dvěma aţ třemi obytnými
místnostmi. Pro obec je charakteristická vyšší technická vybavenost bytů, ve srovnání se standardem ČR, všechny domy
mají moţnost napojení na kompletní inţenýrské sítě, (plyn, el.energie, obecní kanalizace s vlastní ČOV, vodovod, digitální
kabelová televize, internet, telefon). Vzhledem ke kvalitě, lze hodnotit byty v Hrušovanech u Brna kladně. Převaţují
nejkvalitnější byty I. bytové kategorie s ústředním vytápěním a kompletním příslušenstvím.
Současnou dynamickou poptávku po nových bytech reflektuje obec v rámci územního plánu. V Hrušovanech je
smíšená bytová zástavba. Obytné vícepodlaţní nájemní domy (čtyř – sedmipodlaţní), panelové vícepodlaţní sídliště (250
bytů s cca 1000 občany). Probíhá nová výstavba bytů formou obytných domů a rodinných domků. Velkou snahou obce je,
aby byly rekonstruovány i starší objekty a nedocházelo k nadměrnému odebírání půdního fondu. Např: obecní
rekonstrukce domu č.p. 57, (klub seniorů, schůzovní místnost spolků, rodinné slavnosti občanů, atd.), rekonstrukce
„Fischovy vily“ na Dům důstojného stáří, (léčení Alzheimerovy nemoci). Hrušovany u Brna řeší výstavbu tak, aby občané
měli moţnost bydlet dle svých představ a cítili zde svůj domov. Obec také vlivem silného průmyslu, velké migrace,
stavbou velkého panelového sídliště a dosídlením za prací, jiţ dávno ztratila charakter vesnice a stala se nechtěně městem.
Odpovídá tomu i zvýšená kriminalita, způsobená velkým migračním pohybem a obec je nucena zřídit vlastní
obecní (městskou) policii.
Strategická poloha Hrušovan u Brna, určuje do budoucna další rozsáhlý zájem o území a je zcela nesporné, ţe se
stanou v nejbliţších letech, dominantním útvarem Mikroregionu Ţidlochovicko a nejen velikostí předstihnou i sousední
pověřenou obec Ţidlochovice.
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ad 3/

Celková zástavba obce, veřejný vodovod, kanalizace, ČOV, včetně komunikací s bezprašným povrchem.

Celková zástavba obce musí vycházet z kontinuálních dokumentů, které jsou zpracovány tak, aby je respektovala další
zastupitelstva. Jsou zpracovány do ročních plnění a následně sledováno jejich průběţné plnění.
Další rozvoj aglomerace je stanoven a musí být rovnoměrný, aby současně reflektoval potřeby nejen občanů, ale i
podnikatelského sektoru. Obec má zpracován strategický rozvojový plán s vazbou na územní plánování, koncepční rozvoj
a rozpočtový výhled.
Je zpracováno a rozpracováno:
-

Strategický rozvojový plán
Územní plán obce
Koncepce financování a obnovy technické infrastruktury
Koncepce rozvoje, chodníků, vozovek, parkovišť
Koncepce rozvoje bydlení
Koncepce ţivotního prostředí
Koncepce občanské vybavenosti
Koncepce bezpečnosti a kriminality
Hydrotechnický výpočet území
Dotační analýza rozvojových projektů
Odpadové hospodářství (sběrný dvůr odpadů)
Riziková analýza vodovodů a kanalizací
Majetkoprávní analýza k pozemkům

Strategický rozvojový plán, který obec tvořila v těsné součinnosti s občany formou ankety, jasně stanovil priority občanů a
spolu s technickou infrastrukturou nastavil jasný směr dalšího rozvoje.
Díky této aktivitě můţe obec definovat potřebu finančních prostředků na toto směřování, jasně plánovat a
realizovat rozvoj aglomerace. Pro výstavbu nových objektů k bydlení má obec dostatečnou kapacitu pozemků, územní
plán deklaruje lokalizaci území pro potřeby všech sloţek obyvatelstva i podnikání.
Obec kaţdoročně eviduje 60 - 80 neuspokojených ţádostí o byt. V území je provedena výstavba technické
infrastruktury na dalších 130 rodinných domů. V obci je v současné době evidováno 1.136 obydlených bytů a je stále
zájem o další výstavbu.
Hrušovany jsou dobrovolným členem DSO – mikroregion Ţidlochovicko (cestovní ruch), členem DSO – VaK
Ţidlochovicko (provoz vodovodů a kanalizací, ČOV,) SMO ČR – legislativa, SMO JMK a další. Dlouholetou
zodpovědnou koncepční prací předběhla významná města kraje, v oblasti kompletní technické infrastruktury, dopravní
obsluţnosti, mobilitě pracovních sil, vytváření pracovních příleţitostí, spádovosti v oblasti školství, odpadového
hospodářství, zdravotnictví, poţární ochraně s vazbou na IZS – JMK.
Dopravní napojení bude dokončeno v roce 2009. V obci se budují parkoviště a odstavné plochy. Historická
zástavba, fenomén automobilů nebrala v úvahu.
Výše je uvedeno dopravní napojení, které je pro obec strategické. Velmi důleţitým faktorem je také ţeleznice,
která obcí prochází. (rychlostní koridor Děčín – Praha – Brno – Břeclav)
Dokonalé silniční i ţelezniční moţnosti, (IDS – JMK), umoţňují pohyb školáků, studentů, pracovních sil, turistů,
apod. Vlakové nádraţí je spádové pro mnoho okolních obcí.
Kompletně vybudovaná technická infrastruktura slouţí ve všech aspektech občanům a není z jejich strany ţádná
kritika. Obec v rámci svazku VaK Ţidlochovicko, zabezpečuje rozvod pitné vody z vlastního svazkového jímacího zdroje.
Má vlastní kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Připravuje se na moţnost napojení na oblastní Vírský vodovod. Vodní
hospodářství je na rozvinuté úrovni. Energetické sítě jsou plně zajišťovány: elektrickou sítí, plynofikací, kabelovým
systémem, který je digitalizován (umoţňuje čtyřkombinaci telefon, televize, internet, rádio). V obci je také zavedena
telekomunikační síť O2, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas se systémem vyrozumění a varování obyvatelstva, hasičský
sbor, který je školen i na IZS. Obecní knihovna má k dispozici volně přístupný internet pro veřejnost.
Zabezpečení v oblasti moderní technické infrastruktury převyšuje potřeby občanů a firem. Dopravní obsluţnost
splňuje náročné poţadavky na moderní evropský standard a je kompatibilní s dopravním systémem Jihomoravského kraje.

ad 4/

Rozvinutá síť veřejných a všeobecných potřebných sluţeb s nabídkou pro spádové území.

Strategický rozvojový plán obce, včetně územního plánu a dalších koncepcí, překračuje svým významem hranice obce a je
nedílnou součástí a přínosem i pro okolní obce. To vše stabilizuje populaci v obci. Klademe důraz na zvyšování
vzdělanostní úrovně, vytváření pracovních příleţitostí, mobilitu pracovních sil, zdravotnictví, volný čas s relaxací občanů,
prevenci kriminality a další.
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Vzhledem k dynamickému rozvoji, strategické poloze a dopravní obsluţnosti, převzala obec na sebe odpovědnost
za rozvoj sebe sama a také za okolní region. Obec vytváří harmonické prostředí a spolupráci s okolními obcemi, ale
nechceme budovat za kaţdou cenu to, co uţ mají okolní celky a co je moţné pro blízkost vyuţívat společně. Chceme tyto
záleţitosti koordinovat a kooperovat.
Vzhledem k současnému a budoucímu postavení obce, je nutné neustále vyhodnocovat stav a výčet
nejdůleţitějších institucí, úřadů a dalších prospěšných sluţeb, které slouţí nejen místním občanům, ale i spádově svému
okolí.
Obec disponuje základními prvky, jakými jsou např: obecní úřad obce (CZECH POINT), obecní policie,
zásahová jednotka SDH (/JPO III), která je školena i k součinnosti v rámci IZS. Obec zajišťuje poţární ochranu i obcím
Ledce a Unkovice, včetně techniky. Organizační sloţku Sběrný dvůr odpadů, který má předpoklad spádovosti pro okolní
obce Vojkovice, Ledce, Unkovice. Knihovna má plně digitalizovaný systém a registruje cca 450 čtenářů, současně také
poskytuje volně přístupný internet pro veřejnost. V obci je dislokována Česká pošta, s plnou pracovní dobou. Pošta mimo
jiné zajišťuje i bankovní sluţby Poštovní spořitelny. V zasedací místnosti obce, 1x týdně poskytuje své sluţby Česká
pojišťovna. Zdravotnické zařízení, které je provozováno druţstvem lékařů, zajišťuje zdravotní sluţby, jako jsou: interna,
gynekologie, stomatolog, pediatr, praktický lékař 2x, pro široké okolí a obce přilehlého regionu. Součástí této sluţby je
plnohodnotná lékárna s výdejem léků s celodenním provozem. V letošním roce bude dokončen Dům důstojného stáří,
VILLA MARTHA, kde budou hospitalizovány osoby s Alzheimerovou chorobou (18 lůţek). Zařízení bude také
poskytovat obci 24 hodinovou zdravotní sluţbu s plně diplomovanými sestrami. Hrušovany mají zajištěnu pečovatelskou
sluţbu pro staré spoluobčany a obec na ni finančně přispívá. Je zajištěn i rozvoz teplé stravy do domácností.
V obci působí velké mnoţství spolků, které vytváří prostor pro kulturní a sportovní vyţití občanů. V obci je velké
mnoţství pracovních míst a se stává spádovou pro mnoho okolních obcí. Ţelezniční nádraţí, leţící na koridoru Praha –
Brno – Bratislava je přestupním uzlem pro okolní obce a i pro pověřené město Ţidlochovice. Z těchto důvodu zde vytvořil
Jihomoravský kraj Integrovaný dopravní systém.
Nový katolický kostel Panny Marie Královny, zabezpečuje kulturní a duchovních sluţby pro občany. V rámci
ekumeny, vyuţívá tento kostel i Československá církev husitská. Provoz kostela je zajišťován Farním úřadem
Ţidlochovice.
K veřejné vybavenosti obce patří Základní škola T.G. Masaryka, kterou navštěvují i ţáci z obcí Ledce, Syrovice,
Sobotovice, Medlov a Bratčice. K jejím přednostem patří logopedická třída a pomoc ţákům při poruše učení. Dále také
příprava ţáků na přijímací zkoušky gymnázia v Ţidlochovicích. Pro II. stupeň má obec smluvní vztah se spádovou školou
v Ţidlochovicích. Ta je v dohledové vzdálenosti asi 800 - 1000 m. Pro obec by bylo neekonomické budovat vlastní II.
stupeň ZŠ. Hrušovany provozují také mateřskou školu, která je dislokována ve dvou budovách.
Obec zřídila jako svoji organizační sloţku „Klub důchodců‘‘, zde se pravidelně schází senioři obce a obec jim poskytuje
zázemí ve svých prostorách a také je finančně podporuje. K významným spolkům v obci patří TJ. Sokol, který má vlastní
sokolovnu a sdruţuje 150 členů, dále TJ Jiskra, která sdruţuje v rámci působnosti ČSTV řadů oddílů, zejména fotbalový
klub, který svou sportovní činnost provozuje v obecní sportovní hale a fotbalovém stadionu. Eviduje 140 členů.
Mezi významné spolky patří i turistický oddíl „Táborníci“, který sdruţuje 50 členů, má dlouhou tradici a pracuje
s dětmi a mládeţí. Obec podporuje činnost mateřského centra „Sluníčko‘‘, kterému poskytuje prostory. Působí zde
myslivecké sdruţení „ LÍPA“, kynologický klub a řada dalších.
Obec je členem DSO Region Ţidlochovicko, SMO ČR, SMO Jihomoravského kraje, svazku VaK Ţidlochovicko
(kanalizace a vodovody).
Podnikatelská sféra se vyznačuje nemalým počtem velkých, středních a malých firem, které nabízí nepřeberné
mnoţství sluţeb a pracovních příleţitostí. Provozuje zde svou činnost řada obchodních středisek s potravinami, cukrárnou,
smíšené zboţí, textilem, obuví, postřiky, rybářské potřeby, autodíly pro osobní i nákladní vozidla. Dále jsou v obci
podnikatelské subjekty provozující autodopravu, prodej elektroniky, vaření teplých jídel, stravovací zařízení, stavební
firmy, výroba stavebních materiálů, (XELLA-YTONG), prodej ekokomínů, výroba betonového zboţí, lomy ţivců a
štěrkopísků, zemědělské druţstvo, výroba plastových oken, fotovoltaické elektrárny, výroba rozvaděčů, kadeřnické a
pedikérské sluţby, tiskárny, reklamní sluţby, daňové poradenství, auditorské sluţby a dřevovýroba. Z řemesel pak např.:
klempířství, tesařství, kovovýroba, zámečnické sluţby, stolařství, opravy a prodej autobaterií, malíři, natěrači, opravy
vozidel a vstřikovacích čerpadel.
Tento výčet by mohl dál pokračovat, domníváme se ale, ţe pestrost nabídky je nesporná a je hojně vyuţívána
širokým okolím.
Obec vede soustavně kroniku a uvaţuje i o zřízení matriky. Hrušovany jsou přirozeným spádovým centrem.
Statut města je přirozený vývoj, aniţ by ho obec mohla jakkoli ovlivnit. Během 3-4 ti let dosáhne počtu 3700 obyvatel.
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Ad 5/ Udrţování veřejné zeleně, kulturní památky, včetně svozu domovního odpadu.
Peče o veřejnou zeleň a ţivotní prostředí patří k jednomu z nejdůleţitějších úkolů obce. Obec má zpracován strategický
rozvojový plán i pro tuto oblast a také koncepci ţivotního prostředí.
Hrušovany u Brna musí klást velkou pozornost na zvýšení zalesnění území, revitalizaci vodních prvků v krajině,
(říčka Šatava), připravuje ve spolupráci s obcí Vojkovice projekt z evropských dotačních fondů na revitalizaci rybníků.
Dále připravuje výstavbu klidové zóny, smluvně zajišťuje (spolupráce se ZD) údrţbu neobdělaných pozemků, krajiny a
polních cest. Pravidelné čištění komunikací provádí vlastními pracovníky obce. Obec zaměstnává 16 pracovních sil hlavně
na údrţbu zeleně a čistoty v obci. Díky všem opatřením není zdraví obyvatel ohroţeno cizorodými látkami.
Stavba dopravního obchvatu obce umoţní výrazné zlepšení ţivotního prostředí v obci. Obec pravidelně pomocí
obecní policie kontroluje extravilán obce, v souvislosti s moţným vznikem černých skládek.
Obec je plně plynofikována a není znečišťována exhalacemi, moderní sběrný dvůr odpadů s dostatečnou
kapacitou umoţňuje i do budoucna řešit problematiku ekologických zátěţí černými skládkami. Tento areál je nabídnut k
dispozici i pro okolní obce a je tudíţ přirozeně spádový, neboť okolní obce nemají dostatečné finanční zdroje na
vybudování vlastního zařízení. Svoz komunálního směsného odpadu je zajištěn firmou ASA, Brno. Obec vlastní
ţivnostenským oprávněním pro nakládání s odpady a nebezpečnými odpady. Pro sběrný dvůr odpadů máme také smluvně
zajištěny zpětné odběry. Provozní doba SDO je šest dnů v týdnu.
Vodní tok Šatava, který protéká územím obce a spadá do Povodí Moravy, je pravidelně čištěn (naposled v roce
2008). Na základě zpracovaného povodňového plánu, jsou prováděny roční povodňové prohlídky.
Odpadní a splaškové vody jsou odváděny vlastní kanalizací na ČOV. Obec je plně zásobována pitnou vodou
veřejným vodovodem. Na území obce se nenachází ţádná skládka, která by mohla ohrozit ţivotní prostředí a zdraví
obyvatel.
Zeleň, parky a veřejná prostranství v obci jsou sečena a udrţována vlastními pracovníky, kteří jsou vybavení
kompletní mechanizací a strojovou technikou. Zimní údrţbu zajišťuje obec vlastními silami a má i smluvně zajištěnu
údrţbu komunikací, včetně zimního posypu. Pro dostupnost posypového materiálu z pískovny v katastru obce, není
v Hrušovanech pouţíváno posypových solí. Obec má zpracován plán prořezu a kácení stromů, který podléhá
dendrologickému posouzení. Vlastní kácení je prováděno odbornou firmou nebo je vyuţívána i vlastní zásahová jednotka
SDH, která má pro tuto činnost potřebná školení a osvědčení. Můţe pak zasahovat i v případech mimořádných událostí.
Pěkná přírodní scenérie v okolí obce, udrţovaná veřejná prostranství obce, krajina, kladný přístup k historickým
památkám, rybníky, to vše láká turisty k návštěvám obce. Obec svojí blízkostí k mezinárodní cyklostezce Brno – Vídeň
přímo vybízí k návštěvám. Region Ţidlochovicko, poţádal o evropskou dotaci na vybudování cyklostezky, která spojí
hrušovanské rybníky s výše uvedenou mezinárodní cyklostezkou.
Mezi významné stavby patří zejména kostel Panny Marie Královny, nově postavený v r. 2003, který dokazuje,
ţe vývoj v obci pokračuje v nezmenšené míře. Byl vystavěn pomocí Nadačního fondu, coţ dokazuje občanskou
angaţovanost. Základní kámen vysvětil papeţ Jan Pavel II. v roce 2004. Mezi významné pamětihodnosti patří
zejména:
Loosova vila – dům Viktora Bauera z r. 1918, postavená ve funkcionalistickém stylu. Byla první stavbou
s rovnou střechou na Moravě. Loosova vila je chráněnou kulturní památkou.
Cukrovar – původní tovární budova byla dokončena v roce 1882. Byl to jeden z největších cukrovarů na
Moravě. Cukr se vyváţel i za hranice. V roce 1915 do základu vyhořel. Jiţ v roce 1916 byl znovu vystavěn a vnější tvary
moderní ţelezobetonové budovy navrhl opět architekt A. Loos.
Radnice – Hrušovany měly radnici od nejstarších dob. První písemná zmínka o ní je z r. 1548 v urbáři pánů
z Meziříčí.
Škola – původně postavená v roce 1858 nese jméno T.G. Masaryka, který zde často pobýval se svými rodiči. Ke
konci 19 století jiţ nestačila, proto byla v roce 1892 postavena škola nová.
Ţelezniční most a nádraţí – Jiţ od června 1839 začal provoz na tzv. ,,Severní dráze císaře Ferdinanda‘‘, v úseku
Vídeň – Břeclav – Brno.
Kamenný kříţ – nejstarší církevní památka v obci je z r. 1781. Kamenný kříţ byl postaven na paměť veliké
bouře s krupobitím, která dne 6.7.1781 zničila celou úrodu nejen v Hrušovanech, ale i v širokém okolí. Památka je dílem
známého ţidlochovského sochaře Jana Sterna.
Hřbitov – do Hrušovan přicházelo díky otevření cukerní rafinerie mnoho nových obyvatel. Tehdy slouţil starý
hřbitov z r. 1764, který byl jiţ nedostačující a bylo nutné se poohlédnout po novém místě posledního odpočinku.
Pomníky obětem války – v malém parčíku u ţelezničního podjezdu nechalo zastupitelstvo obce v roce 1919,
společně se Sborem dobrovolných hasičů, postavit na památku hrušovanským občanům padlým v I. sv. válce pomník.
K tomuto byla později umístěna pamětní deska se jmény hrušovanských obětí z II. sv. války.
Smírčí kříţ – nejstarší zachovanou památkou naší obce je Smírčí kříţ z roku 1595. Původně stával při tehdejší
cestě z Pohořelic do Hrušovan. Kvůli těţbě písku byl několikrát přesunut. Je to přechodný typ mezi kříţem a kříţovým
kamenem s latinským kříţem a šestiřádkovým nápisem. Při archeologických průzkumech v roce 2008, byly učiněny
nálezy kosterních pozůstatků a kovové ozdoby, které dokumentují osídlení jiţ před dávno před naším letopočtem a také
kosterní nálezy z 10 - 12 století našeho letopočtu. Nálezy jsou k vidění v okresním muzeu Brno – venkov.
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Ad 6/ Vybavení obce základní školou, zdravotním zařízením, lékárnou, společenským sálem, poštou,
poštovní spořitelnou, sportovištěm, hasičskou zbrojnicí, mateřskou školou, sběrným dvorem odpadů,
domem důstojného stáří, sportovní halou, spolkovým domem, včetně ubytovacích prostor.
V současné době obec disponuje základní školou s úplným I. stupněm. Základní škola přesahuje rámec obce a navštěvují
ji, jak jiţ bylo zmíněno i ţáci z okolních obcí. Ve škole pracují odborníci na logopedii, poruchy učení atd. Provozována je i
školní druţina a velkoprostorová školní tělocvična.
II. stupeň ZŠ je dislokován do Ţidlochovic. Mezi obcemi je uzavřena smlouva o spádovosti škol, aby nebyly z hlediska
finančních úspor, zbytečně vynakládány prostředky. Středoškolské a vysokoškolské vzdělání je spádováno do Ţidlochovic
(gymnázium) a do blízkého Brna.
Obec provozuje mateřskou školu ve dvou provozních budovách. Ve staré části obce a na panelovém sídlišti.
Školství v obci je na nadstandardní úrovni v rámci celého širokého okolí. Škola organizuje mnoho výukových krouţků,
počítačovou třídu, interaktivní tabule, výuka jazyků, atd.
Zdravotní a sociální péče je v obci zajištěna nad rámec kritérií. Obec pronajala druţstvu lékařů nemovitost, kde je
poskytována zdravotní péče pro široké okolí. Jsou zde dva praktičtí lékaři, pediatrie, dorost, interna, gynekologie a
stomatologie, včetně rentgenových sluţeb. Ve stejném zařízení je zajištěn celodenní provoz lékárny. Zajištěna je i
pečovatelská sluţba.
V obci se buduje, za přispění EU, dům důstojného stáří se stacionářem pro občany Hrušovan. Zařízení bude
poskytovat 24 hodinovou sluţbu plně atestovaných sester pro potřeby obce.
Hrušovany u Brna mají k dispozici dva sály, kde se odehrává převáţná část společenského ţivota obce. Jeden sál
ve středu obce vlastní TJ Sokol a funkci druhého, tvoří velkokapacitní sportovní hala.
Dále je tu celá řada restauračních a společenských zařízení, která nabízejí různé formy společenského vyţití.
Částečnou slabinou je malé mnoţství ubytovacích kapacit. Je ale moţné vyuţít dostatečnou kapacitu okolních
měst a obcí. (Pohořelice, Rajhrad, Ţidlochovice, Brno).
Pošta a poštovní spořitelna pracují v obci s celodenním provozem. Jejich sluţby jsou naprosto dostačující.
Sportovní vyţití občanů je zajištěno okolní přírodou, rybníky, novým fotbalovým stadionem, sportovní halou.
Sbor dobrovolných hasičů, který působí v nově zbudované hasičské zbrojnici, funguje spádově a smluvně pro
okolní obce Ledce a Unkovice.
Odpadové hospodářství je na vysoké úrovni a zajištěno novým sběrným dvorem odpadů.
Ve sportovní hale jsou pořádány koncerty, diskotéky, plesy, výstavy vín, sportovní utkání s celoročním
provozem.
Obec vede obecní kroniku. V kronice jsou zaznamenávány významné události ze ţivota obce, rodáků, škol, atd.
Obec má zřízeny internetové stránky a je zde provozována i regionální kabelová televize.

Ad7/

Vzdálenost obce od dalšího města v dané oblasti.

Nejbliţším městem, zajišťujícím správní i samosprávní činnost je město Ţidlochovice, které je od obce vzdáleno 1 km
směrem na východ. Ţidlochovice jsou pověřenou obcí III. stupně. Hlavním spádovým městem je metropole Brno, kam za
zaměstnáním, vzděláním, zdravotnictvím a kulturou zajíţdí 65% občanů Hrušovan u Brna. Vzdálenost jihomoravské
metropole Brna je ccá 18 km.
Závěrem si dovolujeme uvést, ţe Hrušovany u Brna jsou strukturou ţivota, vysokým pohybem osob, počtem obyvatel,
nabídkou pracovních míst, průmyslovostí, dynamičností rozvoje, strategickou polohou, ţelezniční stanicí a IDS systémem
JMK, městem jiţ ze své podstaty a tento proces nelze uměle brzdit.
Povýšením obce Hrušovany u Brna na město, by bylo sděleno občanům, ţe jejich 150 leté pracovní snaţení,
kdy jejich obec měla pouhých 500 obyvatel, dosáhlo uznání. Současně se Hrušovany dokázaly zvětšit 7 x , coţ je
rozvoj, který okolní obce, včetně měst, nemohou vykázat.

S pozdravem
Miroslav Roţnovský – starosta obce
Hrušovany u Brna

9

Obrazová příloha
Historie a současnost
Hrušovanské nádraţí (ţelezniční koridor Brno – Břeclav) – v pozadí „cukerní rafinerie“

Základní škola

Radnice – Obecní úřad
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Bývalá cukerní rafinerie, později Botex n.p. - ROMIKA

Současnost
Místní část Niva se Sídlištěm

Ţelezniční stanice a bývalá cukerní rafinerie

Ţelezniční stanice z ptačí perspektivy

Letecký pohled na kostel Panny Marie Královny

MŠ Sídliště

MŠ Havlíčkova
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Přístavba školy

Školní jídelna

Tělocvična

Zdravotní středisko

Lékárna

Zubní ordinace

Pediatrická ordinace

Sběrný dvůr odpadů 2009
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Fotbalový stadion

Vila Adolfa Loose

Hasičská zbrojnice

Kostel Panny Marie Královny z r. 2004

Výstavba nových bytových domů

Průmyslová zóna

Okolí Hrušovan
Rybník Šejba-letecký pohled

Chatová oblast-letecký pohled
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Rybník Šejba

Pohled z chatové oblasti

Pohled na západní část obce

V pozadí Ţidlochovice a kopec „Výhon“

14

