
 

 



 

 

Aktuálně z činnosti DSO 

 

V současné době Mikroregion Hodonínsko 

připravuje výběrové řízení na výstavbu 

cyklotrasy Hodonín – Dubňany II. Jedná se 

o napojení na stávající cyklostezku 

Hodonín – Dubňany I. Délka plánovaného 

úseku činí 400 m.  

Dalším projektem, který bude v letošním 

roce realizován a na který byla získána 

dotace z Jihomoravského kraje, je projekt 

pod názvem „Tradiční místo odpočinku 

našich předků; populární cykloodpočívka 

při obecní studni, II. etapa. Projekt podpoří 

společný rozvoj cestovního ruchu v obcích, 

přispěje k životnímu prostředí, uchová 

lidové zvyklosti a naváže na projekt 

předchozí.  

 

 
 

Cílem projektu je vybudovat doprovodnou 

infrastrukturu k cyklotrasám a zpřístupnit 

obecní studny, které se na těchto 

cyklotrasách nachází.  U studen bude 

obnovena jejich funkce, budou vybaveny 

posezením pro cykloturisty, turisty i místní 

obyvatele. U každé cykloodpočívky bude 

umístněn informační panel. Obecní studny 

budou nabízet užitkovou vodu  

k opláchnutí. Místa budou revitalizována 

tak, aby uchovali lidovou architekturu a 

aby si cykloturisté a turisté odvezli 

příjemnou vzpomínku.   

 

Další plánovanou činností v letošním roce 

je podání žádosti o dotaci na plánovaný 

projekt „ Cyklotrasa Nový Poddvorov – 

Moravský Žižkov“. 

 

Z činnosti Centra společných služeb 

 

V prosinci roku 2016 proběhlo 2. setkání 

starostů Mikroregionu Hodonínsko v rámci 

realizovaného projektu „Centra společných 

služeb“ (CSS). Předmětem setkání bylo 

zhodnocení přehledu dosavadní činnosti na 

projektu CSS za měsíc srpen až listopad, 

dále ověření spokojenosti s rozsahem  

a kvalitou poskytovaných služeb  

u jednotlivých starostů a projednání 

případných návrhů na změny v činnostech 

zajišťovaných CSS. 

 

Tak jak bylo zmíněno již v Informačním 

zpravodaji č. 1 CSS poskytuje potřebné a 

požadované služby (dle požadavků 

starostů, a dalších zástupců obcí) v oblasti 

veřejné správy s důrazem na samosprávné 

kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, 

právního a správního poradenství, 

organizačních a ekonomických agend, 

finančně-rozvojového managementu, 

poskytování informačního servisu apod.  

 

CSS poskytuje obcím rovněž odborné 

poradenství v oblasti přeneseného výkonu 

státní správy (přestupková agenda, správa 

poplatků, evidence obyvatel a další) s 

cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich 

rozhodování. Rozhodovací pravomoc 



 

 

zůstává vždy na samotných obcích. CSS 

slouží jako společně sdílená 

administrativní kapacita obcí. 

 

CSS má také roli kontaktního centra pro 

občany DSO. V případě omezené 

dostupnosti vlastního obecního úřadu, se 

mohou občané obracet se svými požadavky 

na CSS a to v následujících oblastech:  

 

1) Problematika činností vykonávaných 

obecními úřady v přenesené i samostatné 

působnosti 

2) Dotazy na příslušnost státních orgánů, 

včetně základních informací o těchto 

orgánech 

 

 

Monika Valášková, manažerka CSS 

Marek Šimek, specialista pro rozvoj 

mikroregionu 

 

 

Úřední hodiny CSS 

Pondělí 7:00 – 16:00 

Čtvrtek 7:00 – 16:00 

 

Adresa kanceláře CSS 

Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 

 

Tel.: 607 043 652 

Email: valaskova@hodoninsko.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


