
Aktualizace Místního územního plánu obce Hodonín  
Zásobník projektů na rok 2012 – 2022 
- Příprava projektové dokumentace a vlastní projekt na opravu vodovodu –   2012 

- Dle průzkumu žadatelům o vodní přípojku dopracování projektu v roce  -     2013 

- Zahájení postupné opravy vodního řádu, dle finančních prostředků obce -    2014 

  a úprava obecních ploch 

- Úprava obecních ploch a druhá etapa opravy vodovodu                                 -   2015 

- Posílení zásoby pitné vody z vrtu H III. Na základě žádosti o dotaci ze SFŽP              -   2015 

- Úprava obecních ploch okolo vodního zdroje, úprava příjezdové cesty, odbagrování  

  naplaveného bláta z pole a zpevnění povrchu cesty , včetně odvodu povrchové  vody 

  příkopem do stávajícího melioračního rybníčku a dále přítokem do potoka k rybníku.2016 

- Zajištění bezpečnosti vodního zdroje oplocením se zamykatelnou  vstupní branou  -  2016 

- Úprava stávající čističky, aby čistota vody z nového vrtu H III. splnila normy pro odběr  

  pitné vody pro místní občany, realizace dle finančních prostředků obce v roce 2016 – 2017 

-Postupná oprava břehů potoka a jeho vyčištění od plevelnatých křovin – 2017 -2018 -2022 

- Postupná oprava lesních cest, dle finančních možností obce                                 2016 -  2022   

- Zajištění bezpečnosti silničního provozu v obci Hodonín. Nákup radarů na měření rychlosti 

- Popřípadě najít jiné možnosti na omezení rychlosti v jízdě přes obec.( radary , semafory, 

  retardér, pruhy pro chodce u čekárny, včetně uvítací cedule se znakem obce Hodonín- 2017 

- Úprava obecní plochy u křížku, chodníky , oprava OÚ a jeho okolí včetně čekárny  2017  

- Úprava – zpevnění parkoviště č.p. 562/6       2018 

- Dát do pořádku obecní pozemky po digitalizace, které se neshodují se skutečným zaměřením. 

- Nákup pozemku na rozšíření dětského hřiště, včetně jeho vybavení                                  2018 

- Opravit historickou budovu bývalého transformátoru z roku 1912, včetně okolí  2018- 2019 

- Opravit budovu hasičské zbrojnice a upravit vnitřní prostory                                            -  2020 

- Opravit a zkulturnit Místo dalekého rozhledu u křížku nad obcí , včetně pamětní desky 

  po smutné události shořelého domu č.p.34 od úderu blesku                                           - 2021 

- Věnovat se postupnému vylepšení životních podmínek na obci. Obnovit kulturní 

  akce pro děti a širokou veřejnost.  Oprava lesních cest                                                     - 2022 

 

Aktualizaci územního plánu obce vypracoval : Miroslav Blažek  starosta obce Hodonín 

 

Schváleno  usnesením ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín dne 22.8.2016. 

V rámci priority a potřeby obce, zastupitelstvo může kdykoli plán změnit. 


