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STRUČNÝ PROFIL MĚSTA 
 

Typ obce město 

Obec s rozšířenou působností Kyjov 

Pověřený obecní úřad Bzenec 

Pracoviště finančního úřadu Kyjov 

Katastrální pracoviště Kyjov 

Matriční úřad Bzenec 

Katastrální plocha (ha) 4033,6 

Počet katastrů 1 

Nadmořská výška (m nad mořem) 183 
 

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ) 

 
 

Město Bzenec leží mezi Kyjovem a Veselím nad Moravou. Území bylo osídleno již v pravěku. Svědčí                 
o tom archeologické nálezy z neolitu, doby bronzové i železné, z doby římské i z doby stěhování národů. 
V období říše velkomoravské, po zániku Velehradu, se Bzenec stal na určitou dobu centrem Velké 
Moravy. Kolem r. 1230 se Bzenec stal střediskem župy, na které byl rozdělen kraj břeclavský. Avšak až 
v listině krále Jana Lucemburského z r. 1330 se hovoří o městě Bzenci.  
 
Ve 2. polovině 14. století se zde začali usazovat židé. Bzenecká židovská obec patřila k nejstarším na 
Moravě. Měla zde vlastní prostornou synagogu, která však byla v r. 1860 zbořena a na jejím místě 
postaven templ v orientálním slohu. Zachován je židovský hřbitov s obřadní síní z roku 1909.  
 
Dominantu města tvoří srázný kopec s obnovenou kaplí sv. Floriána z r. 1703. Její historie je velmi 
pohnutá. V r. 1945 ji ustupující německá armáda vyhodila do vzduchu. Již na konci 12. století také stával 
na tomto místě Starý hrad, jenž začátkem 15. století padl za oběť husitským válkám. Starým hradem 
byl nazýván na rozdíl od nové zemanské tvrze, která byla postavena s dvojitým příkopem a zdí v 
místech, kde se dnes nachází současný zámek pseudogotického slohu. V zámecké zahradě lze spatřit 
snad největší místní pamětihodnost – prastarou lípu. Podle listin z r. 1604 jí tehdy napočítali 500 let.  
 
Geologické poměry, klimatické podmínky a I. kategorie vinohradnické půdní bonity vytvářejí podmínky 
pro pěstování špičkových kultivarů vinné révy. Také místní ovocnářská a zelinářská tradice sahá daleko 
do minulosti. Zdejší konzervárenské podniky zpracovávají především sterilizované okurky a zeleninové 
saláty. V posledních letech přibyly nové podnikatelské činnosti, rozvíjejí se nové obchodní aktivity. 
Podle jemného písku a množství lastur se soudí, že bzenecké okolí bylo v dávné minulosti dnem moře. 
Dodnes se zde těží písek, jehož kvalitu stavební odborníci vysoce hodnotí.   
 

Zdroj: www.bzenec.cz 
 
Znak a vlajka města 
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ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÝ PŘEHLED  
 
Demografická charakteristika – údaje k 31.12.2019 
 

  Celkem Muži Ženy   Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 4 389 2 154 2 235 Přirozený přírůstek -2 3 -5 

v tom ve 
věku (let) 

0-14 626 317 309 Přistěhovalí 142 68 74 

15-64 2 872 1 487 1 385 Vystěhovalí 112 54 58 

65 a více 891 350 541 Přírůstek stěhováním 30 14 16 

Průměrný věk (let) 43,3 41,6 44,9 Celkový přírůstek 28 17 11 

Živě narození 42 20 22 Sňatky 19 . . 

Zemřelí 44 17 27 Rozvody 13 . . 

 
 

Vývoj 2010-2019 
 

Údaje               
k datu 

Počet 
obyvatel 
celkem 

v tom v tom ve věku 

muži ženy  0 - 14 let  15 - 64 let  65 a více let 

31.12.2019 4 389 2 154 2 235 626 2 872 891 

31.12.2018 4 361 2 137 2 224 635 2 856 870 

31.12.2017 4 331 2 122 2 209 640 2 834 857 

31.12.2016 4 293 2 104 2 189 651 2 818 824 

31.12.2015 4 288 2 098 2 190 632 2 851 805 

31.12.2014 4 318 2 119 2 199 640 2 914 764 

23.12.2013 4 303 2 122 2 181 644 2 933 726 

31.12.2012 4 295 2 108 2 187 641 2 957 697 

31.12.2011 4 316 2 101 2 215 648 2 996 672 

31.12.2010 4 336 2 086 2 250 638 3 045 653 

       
  

Vývoj 2010-2019 
 

Údaje             
k datu 

Živě 
narození 

Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek (úbytek) 

přirozený stěhováním celkový 

31.12.2019 42 44 142 112 -2 30 28 

31.12.2018 44 40 115 89 4 26 30 

31.12.2017 34 30 103 69 4 34 38 

31.12.2016 40 41 102 96 -1 6 5 

31.12.2015 39 40 79 108 -1 -29 -30 

31.12.2014 31 37 115 94 -6 21 15 

23.12.2013 36 39 106 95 -3 11 8 

31.12.2012 36 46 71 82 -10 -11 -21 

31.12.2011 40 46 77 65 -6 12 6 

31.12.2010 44 41 100 89 3 11 14 

        
Zdroj: ČSÚ 

 



 

3 
 

Vývoj počtu obyvatel 1971 - 2019 
 

 
 
Zdroj: ČSÚ 
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CÍL Strategického plánu rozvoje města Bzenec  
 
Materiál je zpracován tak, aby realizované projekty a činnosti utvářely příznivé prostředí pro 
život obyvatel našeho města. 
 
 
Celkový finanční rámec  
 
Zjednodušeně lze říci, že jde o volné prostředky a případné dotace na realizaci projektů. Cenové 
údaje jsou na úrovni roku 2020 a ve většině případů jde o kvalifikovaný odhad. 
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1. BYDLENÍ/SOCIÁLNÍ OBLAST 
 
 
Město Bzenec má platný Územní plán města Bzenec účinný dnem 23.12.2001 (včetně platných změn). 
Zastupitelstvo města Bzenec Usnesením č. 18 ze dne 21.2.2018 rozhodlo o pořízení nového územního 
plánu. Pořizovatelem byl schválen MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování. Jeho 
zpracování a schvalovací proces se očekává v roce 2022.  
 
Realizované projekty v posledních letech – výběr: 

- výkup pozemků  

rok  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

údaje v tis. Kč 1016,1 2110 307,9 228,1 173,6 225,5 313,7 780,2 154,5 58,2 264,9 

 

- základní technická vybavenost lokalita Nad Sklepy (2012) - postaveno 30 rodinných domů 

- základní technická vybavenost lokalita za Humny - zahájena výstavba 9 rodinných domů 

- lokalita Na Bažantnici - příprava území pro 6 rodinných domů 

 

Rok 
dokončené 
byty celkem  

v rodinných v bytových 

domech domech 

2014 15 4 - 

2015 3 3 - 

2016 31 2 - 

2017 15 10 - 

2018 5 5 - 

2019 13 6 - 
 

Zdroj: ČSÚ 

 
Město eviduje zájemce o pronájem bytů (v prosinci 2019 evidovalo 57 žádostí). Je také spousta zájemců 

o stavbu rodinných domů a nebo výstavby bytových domů ve Bzenci. Nový územní plán stanoví lokality 

možné výstavby.  

 

 

 
Sociální oblasti se v městě věnuje:  
 
1) Sociální odbor Městského úřadu (1 zaměstnanec) – činnost: 

- základní a odborné sociální poradenství,  

- ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, 
- pomoc při řešení bytové situace, pomoc při hledání zaměstnání, při vyřizování dávek, 
- zprostředkování, předávání potravinové a materiální pomoci ve spolupráci s Charitou Kyjov, 
- motivace klientů k řešení své nepříznivé sociální situace, aktivní vyhledávání klientů,  
- pomoc při navazování kontaktů s dalšími sociálními službami, 

BYDLENÍ - PLÁNOVANÉ PROJEKTY: 

zástavba Pod Krefty - je zpracována územní studie cca pro 70 rodinných domů (není dořešeno 
vlastnictví pozemků) 
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- pomoc v oblasti finanční problematiky, při řešení běžných záležitostí, které nejsou schopni 
sami řešit, při zprostředkování kontaktu klienta s rodinnými příslušníky, 

- vydávání potvrzení péče o osobu blízkou, 
- spolupráce s dalšími institucemi, úřady, organizacemi, nadacemi,  
- zajištění veřejné služby pro Město Bzenec, 
- koordinátor rodinné politiky, pravidelná účast na komunitním plánování Kyjov, na poradách, 

na konzultačních dnech sociálních pracovníků, na setkání koordinátorů rodinné politiky, 
- účast na projektech: úhrada obědů v ZŠ Bzenec pro děti, které se nacházejí v nepříznivé 

sociální situaci, letní prázdninové tábory pro děti z rodin v JMK, které se nachází ne vlastní 
vinou v tíživé sociální situaci a snaží se ji aktivně řešit, 

- spolupráce při zajišťování trénování paměti, s DDM Veselí nad Moravou, pobočka Bzenec.  
 

Sociální odbor eviduje chudší rodiny - sociálně slabší skupiny obyvatel jsou jednou z cílových skupin 

sociálního odboru. Těmto osobám je ze strany sociálního odboru pomáháno v rámci sociální práce (viz 

popis činnosti). S klienty je spolupracováno dle jejich individuálních potřeb, požadavků, možností. 

U mládeže jsou dlouhodobě evidovány následující problémy - kouření, alkohol, drogová problematika, 

vandalismus, výchovné problémy, záškoláctví, kyberšikana. 

 

2) Pečovatelská služba Bzenec (vedoucí útvaru + 4 pečovatelky) – služba je určena pro: 

- osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního 
postižení, 

- rodiny s dětmi, pokud jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je za úhradu poskytována v jejich domácím prostředí a na základě individuálních potřeb. 
Jedná se o soubor služeb, zahrnujících např.: 

- pomoc při osobní hygieně, 
- pomoc při zajištění chodu v domácnosti, 
- dovoz oběda a jeho podání, 
- nákupy, pochůzky, doprovod k lékaři a na vycházky. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

počet uživatelů 78 73 70 65 55 

z toho muži 19 15 14 13 10 

z toho ženy 59 58 56 52 45 

průměrný věk 79 79 79 80 80 

rozvoz obědů 8295 6601 5794 4874 4097 

 

Nejčastěji poskytované služby - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při podávání jídla a pití                         

a běžný úklid domácnosti. Činnosti nad rámec poskytovaných služeb - předvánoční posezení                                         

s vystoupením (spolupráce se ZUŠ, DFS Marijánek, SPT Bzenčan), trénování paměti. 

V roce 2019 došlo dle požadavku Jihomoravského kraje k rozšíření o cílovou skupinu rodiny s dětmi, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Provoz na DPS byl rozšířen i na víkendy (dvousměnný 

provoz pracovnic pečovatelské služby). 

 

Do Bzence zajíždí také pečovatelská služba Zdislava Veselí nad Moravou. 
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3) Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Kyjov - hmotná nouze Bzenec 
- 2. úterý v měsíci 8.00 – 13.00 
- příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc 

 
4) Občanská poradna Bzenec – charita Kyjov, 1. úterý v měsíci 12.30 – 15.30 

- majetkoprávní vztahy - dluhové poradenství, finanční tíseň, exekuce 
- konzultace nároku, čerpání dávek státní sociální podpory či následné sociální služby 

- bydlení - nájemní smlouvy, hledání bydlení 

5) Sbor pro občanské záležitosti, 1. pondělí v měsíci 16:00 pravidelné schůzky, kde se rozdělují úkoly 

- má 12 členek, práci řídí matrikářka 

- občanské obřady /vítání dětí do života, svatební obřady/ 

- beseda se staršími občany města – na podzim 

- gratulace občanům města nad 80 let  

Město Bzenec disponuje Domem s pečovatelskou službou s celkovým počtem 60 bytů. Byty jsou 

určeny pro seniory nad 60 let, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči. Objekt je rozdělen na 

dvě budovy, v nichž obyvatelé bydlí v samostatných bytech: 

- budova na Horním náměstí č. 54 – 44 bytů, z toho 6 bytů je bezbariérových, 

- budova na náměstí Svobody č. 78 – 16 bytů. 

Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. V budově na Horním náměstí 

jsou společné prostory - jídelna a společenská místnost.  

 

Ubytování sezónních pracovníků pro firmy ve Bzenci je v areálu Těmická a na Okále v ul. Rumunská.   

Pro bezdomovce přímo ubytovna provozovaná Městem Bzenec, méně konfliktní osoby využívají 

ubytovnu v areálu kasáren. 

 

Městská policie byla zřízena v devadesátých letech, po roce 2002 byla zrušena. V roce 2013 byla 

služebna Policie ČR přemístěna do Strážnice. V současné době je vedena v městském zastupitelstvu 

diskuse, zda zřídit městskou policii nebo využít služeb některé bezpečnostní agentury. 

 

Realizované projekty v posledních letech – výběr: 

- pořízení vozidla pro pojížďky pečovatelek (2016) 

- pořízení dodávkového automobilu pro potřeby města i pečovatelské služby (2016) 

- kamerový systém (2018), kamery u skateparku (2020) 

 

Město Bzenec chce nastavenou úroveň poskytovaných sociálních služeb udržet. 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST - PLÁNOVANÉ PROJEKTY: 

na DPS č. 54 v půdní vestavbě zabudovat pro 12 bytů klimatizační zařízení 

oprava soklu na objektu DPS č. 54  

dokončení zateplení a fasáda na DPS č. 78 

výměna kotlů na DPS č.78  (změna na kondenzační) 
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2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Město Bzenec má v oblasti technické infrastruktury téměř vše vybudované. Ve všech částech města je 
vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrické sítě, kabelová televize, telefonní rozvody. Město má 
odpovídající veřejné osvětlení, které provozuje a udržuje již více než 15 let společnost ELTODO.  

Vodovodní a kanalizační síť v městě provozují Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

Z hlediska výškových poměrů (území katastru se svažuje od severu k jihu) je odkanalizování města 
řešeno stokovou sítí doplněnou pouze jednou čerpací stanicí. Recipientem jednotné kanalizace města 
je potok Syrovinka. Po oddělení dešťových vod v odlehčovacích komorách jsou odpadní vody přiváděny 
na společnou čistírnu odpadních vod (pro Bzenec, Vracov a Moravský Písek), která je vybudována ve 
Bzenci v jeho jihovýchodní části poblíž recipientu Syrovinka. 
 
Obyvatelstvo měst Bzenec a Vracov a obce Moravský Písek je zásobováno pitnou vodou z přívodního 
potrubí z vodojemu Bzenec I a II a Vracov I a II přes Ú.V. Bzenec-Přívoz. Na veřejný vodovod je napojeno 
ve městě Bzenci 4 219 obyvatel, spotřeba vody činí ve Bzenci 85 l/os/den. Na veřejnou kanalizaci je 
napojeno ve městě Bzenci 3 833 obyvatel. 
 
Odpadní vody z podnikatelské činnosti (z průmyslu) ve Bzenci produkují: 

- PIKA, a.s., RAPA s.r.o., UNIKOV spol. s r.o., Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. 
 

Na katastrálním území města Bzenec a obce Moravský Písek se nachází ochranná pásma vodního 
zdroje-prameniště Bzenec-komplex (sestává z jednotlivých zdrojů: Bzenec 1, Bzenec 2, Bzenec 3-jih, 
Bzenec 3-sever, Bzenec 5 a JÚ Milokošť).  
 

Zdroj: vak-hod.cz (2016) 
 

Město Bzenec je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. a spolupráce je na 

výborné úrovni. Provozování i opravy jsou prováděny společností VaK, na základě smlouvy o 

provozování.  

Vlastní zdroj pitné vody mimo vodovodní řad je pouze u statku na Podhájí. Je potřebné dořešit 

kanalizační systém v staré zástavbě (Baráky). Stav veřejného osvětlení, rozhlasu, požárních hlásičů, 

protipovodňového hlásného systému je udržován v dobrém stavu. Město je vlastníkem rozvodů 

kabelové televize, provozování je smluvně uzavřeno od r. 2010 s Kabelovou televizí Česká Třebová.  Na 

televizní síť je napojeno přes 1 000 domácností a internet přes kabelovou televizi má napojeno přes 

500 domácností. Napojení je přes optický kabel. 

Realizované projekty v posledních letech - výběr: 

- kanalizace Pod Starým hradem (2010), Rumunská (2017), Kasárna (2018), Nádražní, K. Čapka, 
Fr. Šrámka 

- veřejné osvětlení na ulici Písecká (2011), za Kasárnami a v ulici Sportovní (2014), Žerotínova, 
zámecký park a sběrný dvůr (2015), Pod Kněží horou (2016), Rumunská (2017), osvětlení 
zámeckého parku, ul. Krátká (2019), stezka zdraví, náhradní fotbalové hřiště, prodloužení Pod 
St. Hradem (2020) 

- vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení Nad sklepy (2012) 
- vodovod a kanalizace ul. Vinařů, Na Luži, Ctibora Šťastného, Zápotockého (2018) 

 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - PLÁNOVANÉ PROJEKTY: 
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3. MÍSTNÍ KOMUNIKACE - DOPRAVA/BEZPEČNOST  

 
Bzencem prochází: 

- silnice I. třídy č. I/54 Slavkov – hraniční přechod Strání (Vracov-Bzenec-Veselí n. Moravou), 
silnice II. třídy č. II/426 Medlovice – Strážnice (Těmice-Bzenec-Strážnice) 

- železniční trať č. 340 Brno – Uherské Hradiště (Vracov-Bzenec-Veselí n. Moravou),  
č. 342 Bzenec – Moravský Písek (významné je následovné napojení na Staré Město odkud je 
možné využít spoje přes rychlostní koridor směr Olomouc, Ostrava, Praha),  
Bzenec-Přívoz leží na trati č. 330 Přerov – Břeclav (Moravský Písek-Přívoz-Rohatec, z Břeclavi 
napojení na Vídeň) 

- autobusová linka č. 665 Strážnice – Kyjov (zastávky Bzenec Přívoz žel. st., Bzenec Přívoz, 
Bzenec Doubrava (z), Bzenec ZŠ, Bzenec nám., Bzenec Nový Svět (z)), 
linka č. 912 Hodonín – Bzenec (zastávky Bzenec Nový Svět (z), Bzenec nám., Bzenec žel. st.), 
linka č. 934 Veselí n. Moravou – Žeravice (zastávky Bzenec Unikov, Bzenec Olšovec, Bzenec 
ZŠ, Bzenec nám, Bzenec žel. st., Bzenec nám., Bzenec Novosady) 

 
Parkovací a odstavné plochy ve městě: 

- přestávají být dostačující 

- stěžejní lokalitou je parkování na náměstí Svobody (část během Bzenecké pouti a Bzeneckého 
vinobraní zabrána stánkaři), které je bezplatné 

- další plochy – COOP, Penny, vlakové nádraží, u zámku, před Sokolovnou, za MěÚ, u kostela                  
a hřbitova, ulice Sportovní (při akcích v zámeckém amfiteátru)… 

 
Na všech komunikacích je zpevněný povrch. Řada ulic byla v posledních letech rekonstruována 

společně s obnovou chodníků, parkovišť a příjezdů k nemovitostem. Při opravách či rekonstrukcích 

inženýrských sítí je dbáno na dokonalé uvedení do původního stavu. Zatěžování některých komunikací 

těžkými vozidly je dáno sídlem různých firem, které komunikace využívají jako přístup do sídla či 

výrobny. Ve většině částí města jsou chodníky ze zámkové dlažby nebo dlaždic 30x30 cm. Pruhy pro 

cyklisty jsou tam, kde je to technicky a z hlediska zákona o komunikacích možné. Další možnosti pro 

nemotorou dopravu v podmínkách Bzence jsou velmi omezené. 

 

Realizované projekty v posledních letech - výběr: 
- terminál veřejné hromadné dopravy (2009) 
- část malého obchvatu - AVX 
- rekonstrukce a opravy komunikací 2009 -2020 (Nad sklepy, Žerotínova, Na Falaříkách, 

komunikace k MŠ v Olšovci, Rajtárna, Kasárna – škola, Na Špitálce, Partyzánská, J. Plachty, K. 
Světlé, A. Jiráska, Tyršova, Vinařů, Na Luži, Ct. Šťastného, Podhájí, Zápotockého, Pod Kněží 
horou, K. Klostermanna, Revoluční, Palackého, Kollárova, Nová, Nádražní, Rumunská, Úkolky, 
Salajka, Zámecká/Těmická, Pod St. hradem, Za MěÚ) 

- chodníky 2009 – 2020 (Tyršova, ke hřbitovu, Nádražní, Sportovní areál, Nová, Zámecká, 
Těmická, Sportovní, Pod Vinohrady, Sokolská, park Horní náměstí, Pod St. hradem, areál MŠ) 

- cyklostezka Bzenec – Bzenec Přívoz (2019), Olšovská, úprava cyklotrasy Olšovec-Podhájí (2018)  
- mostek se zábradlím cyklotrasa Kněží hora – Podhájí a mostek ke hřbitovu (2019) 
- parkoviště v Novosadech (2013), Tyršova (2014),  
- 6 garáží za MěÚ (2019), parkování za MěÚ 
- autobusová zastávka u Myslivny (2019), Přívoz (2014), autobusové zastávky (2010) 
- přístupové cesty ke kapli, schodiště 
- úprava příjezdové cesty k LŠ Petrklíč (2019) 
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Otázky dopravy a bezpečnosti provozu zásadně ovlivní výstavba komunikace D 55. Její termín zahájení 

a dokončení není znám. Zpracovává se projektová dokumentace.  

 
 
 
4. PŘÍRODNÍ POMĚRY - KRAJINA/SYSTÉM OCHRANY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: ČSÚ 

 
Významné přírodní lokality a památné stromy: 

- Národní přírodní památka Váté písky 
- Přírodní památka Osypané břehy  
- Přírodní památka Vojenské cvičiště Bzenec 
- Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví 
- EVL Bzenecká střelnice 
- Památný strom Bzenecká lípa 
- Památný strom Žilkův dub 

 
Vodstvo: 

- potok Syrovinka, Vracovský potok 
- chovný rybník Stolařka 
- zámecký rybník 

 
 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE-DOPRAVA/BEZPEČNOST - PLÁNOVANÉ PROJEKTY: 

prodloužení cyklostezky od ul. Strážnická po potok Syrovínka - 4,5 mil. Kč, r. 2020 

parkoviště u zámku (po provedené demolici hospodářských budov) 45 míst - 10 mil. Kč, r. 2021  

parkoviště u MŠ III. (po demolici sklepa na ploše u budovy č. 20), r. 2021 

dokončení malého obchvatu města Bažantnice-Těmická, r. 2023 

přeložka žel. tratě za Olšovcem (Brno – Veselí n/M.) včetně mostního tělesa 

Druhy pozemků (ha) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Celková výměra 4 033,60 4 033,60 4 033,60 

Zemědělská půda 1 555,42 1 555,38 1 555,23 

Orná půda 1 214,24 1 213,90 1 213,80 

Chmelnice - - - 

Vinice 158,26 158,60 158,60 

Zahrada 46,69 46,66 46,62 

Ovocný sad 29,06 29,06 29,06 

Trvalý travní porost 107,17 107,17 107,15 

Nezemědělská půda 2 478,18 2 478,22 2 478,37 

Lesní pozemek 1 869,43 1 869,08 1 869,07 

Vodní plocha 93,35 93,35 93,35 

Zastavěná plocha a nádvoří 95,39 96,98 96,55 

Ostatní plocha 420,01 418,81 419,40 
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Odpadové hospodářství: 

Svoz komunálního (v lichém týdnu) a bioodpadu (v sudém týdnu) zajišťuje firma EKOR s.r.o., svoz 
plastového odpadu zajišťují Služby města Bzence 1x za měsíc. Ve městě se nachází sběrná hnízda 
tříděného odpadu v počtu: 

- Plasty 20 ks 
- Papír 20 ks  
- Sklo barevné 19 ks 

- Sklo bílé 19 ks 
- Elektro 4 ks 
- Textil 5 ks

 

Město má zpracován Plán odpadového hospodářství pro roky 2017-2026. 

Sběrný dvůr se nachází na ulici Tyršova a je otevřen 5 dní v týdnu (úterý – sobota). Provoz od roku 
2013 zajišťují Služby města Bzence, které se starají o veřejná prostranství a zeleň, zajišťují také dopravu 
(vývoz odpadků, pronájem velkokapacitních kontejnerů, dopravu Zetorem s vlekem…) či údržbu, očistu 
a v zimním období také sjízdnost komunikací a chodníků.   
 
Realizované projekty v posledních letech - výběr: 

- revitalizace zámeckého parku (2009) a zámeckého rybníka, mostek přes zám. rybník (2013) 
- revitalizace parku na Horním náměstí (2015) 
- výsadba „rodinné aleje – dub cer“ podél cyklostezky na Podhájí (2019) 
- obnova viniční tratě Pod Starým hradem (Zámecké vinařství) + výsadba v okolí kaple sv. 

Floriána a sv. Šebestiána, nádrž pod kaplí (2017) 
- sadová úprava ul. Nádražní 
- mokřad u Syrovinky (2011) 
- traktor pro les (2012), automobil (2009), LHP 2017-2026 
- menší akce – závěsné květináče na nám. Svobody (2018), vysazení lípy a moruše v areálu MŠ 

(2016), vysazení lípy u Lidového domu (2018),  
- Služby města Bzenece a sběrný dům – ramenový nakladač kontejnerů (2009), nákup 

kamerového systému na sběrný dvůr, zakoupení kontejneru k vozidlu GAZ, nákup 
samojízdného zametacího stroje (2018),  

- recyklace Doubrava, štěpkovač a fréza (2019) 
- hasičská cisterna (2016) 
- zvýšení výměry lesního půdního fondu (cca 10 ha) – zalesněním zemědělské půdy a 

zalesněním neplodné (ostatní) půdy 
 

V posledních letech ohrožuje přírodu enormní sucho. To má za následek vyšší náklady při zalesňování 

lesů, neboť část zasazených stromků vlivem sucha uschne.  Dalším problémem je kůrovec, postupně 

se tento škůdce likviduje. Problematickým je i enormní nárust chrousta mandalového.  Nedaří se 

přesvědčit orgány životního prostředí o leteckém postřiku jednou za 4 roky, aby se snížila populace 

chrousta.  

 
 
 
 
 

PŘÍRODNÍ POMĚRY - KRAJINA/SYSTÉM OCHRANY - PLÁNOVANÉ PROJEKTY: 

rybník Olšovec 

náhradní zalesnění za trvalý zábor (zemědělský půdní fond) - D 55    

výsadba zeleně v krajině   
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5. OBČANSKÁ VYBAVENOST 
 
 
Školství: 
1. Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, p.o. 
- 4leté maturitní obory – Hotelnictví a Ekologie a životní prostředí 
- 2leté nástavbové obory – Podnikání a Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 
- 3leté obory vzdělání – Cukrář, Zahradník, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor, Rybář 
- 3leté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
- 1leté zkrácené obory – Hotelnictví, Lesní mechanizátor, Kuchař-číšník, Cukrář, Zahradník a Rybář 
 
2. ZŠ a MŠ Bzenec, p.o.  
- MŠ I (Olšovská), MŠ II (Podhájí, Bzenec-Kolonie), MŠ III (Kasárna) 
- školní družina, kroužky (mažoretky…) 
 

Školní rok 2018/2019 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 

1. stupeň 10 231 23,10 

2. stupeň 8 191 23,875 

celkem 18 422 23,44 

Stav dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2018.  Zdroj: výroční zpráva 

3. Lesní mateřská škola Petrklíč, z.s. 
- mateřské centrum, kroužek v lese, komunitní zahrada, příměstské tábory, … 
 
4. ZUŠ Lubomíra Ligase, s.r.o. 
- obor hudební, výtvarný a taneční 
 
Další organizace a zájmové aktivity: 
- Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou – pobočka Bzenec, Miniklubík Bzenec, TJ Sokol, Bzenčánek 
a Marijánek, mladí hasiči, rybářský kroužek, Scholička 
 
 
Zdravotnictví: 
MUDr. Katarína Hasarová – praktický lékař pro dospělé 
MUDr. Jana Knotková – praktický lékař pro dospělé 
MUDr. Pavel Kudělka – gynekolog 
MUDr. Marie Pavlincová – dětská lékařka 
MUDr. Iva Horká – zubařka 
MUDr. Jan Žák – zubař 
MUDr. Eva Vyhnalová – zubařka 
Lékárny Metalcop a U Marie pomocné 
 
 

Obchody a instituce: 

- supermarket COOP (2x), Penny Market, Smíšené zboží Olšavanka, smíšené zboží Můjobchod 

a další menší prodejny (Zdravá výživa, Kafe bez Obalu, pekárna Bachan…) 

- Česká pošta 

- Česká spořitelna a.s. 

- bankomaty Komerční banka a Česká spořitelna 
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Realizované projekty v posledních letech - výběr: 

- ZŠ Bzenec (zateplení budovy (2013), zateplení a oprava krčku, rekonstrukce kotelny (2011), 
stavební úpravy (2018) 

- MŠ Bzenec (zateplení MŠ Olšovská ul. (2015), přesun MŠ III do Kasáren (2019) 
- stavební úpravy bytového domu č.p. 808 na nám. Svobody 
- opravy a zateplení domů č. 74 a 75 – zdravotní středisko, budova bývalé OPP 
- rekonstrukce topení na MěÚ a zdravotním středisku (2014) 
- výměna oken a zateplení budov č.p. 325 a 326 (2011) 
- výměna oken na bytových a nebytových domech v Kasárnách (2012) 
- zateplení a parapety DPS (2014) 
- zateplení, výměna oken, úprava dvorního traktu budovy MěÚ  
- rekonstrukce hasičské zbrojnice  

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST - PLÁNOVANÉ PROJEKTY: 

výstavba prodejny LIDL 

 

6. CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A SPORT/ ZÁJEM OBČANŮ O DĚNÍ VE MĚSTĚ 

Přehled kulturních památek (na seznamu od 3.5.1958): 
- zámecký areál (zámek, předzámčí, park, obelisk) 
- židovský hřbitov s obřadní síní  
- barokní kostel sv. Jana Křtitele a sousoší Nejsvětější Trojice z r. 1764 u kostela  
- fara z první pol. 18. století  
- Müllerův dům (dříve sídlo správce panství) 
- budova ZUŠ (pozdně barokní měšťanská stavba) 

 
Další stavby a drobné památky: 

- kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána, socha sv. Floriána, dřevěné sochy u schodiště 
- Fürstova vila z roku 1905 
- Sokolovna (původně panský pivovar, sluneční hodiny, umělecké sgrafity akademického 

malíře Jano Köhlera) 
- budova DPS (původně obecná a měšťanská škola, z r. 1898) 
- Sbor J. A. Komenského (z roku 1939, věž dostavěna po 2. svět. válce, funkcionalistické rysy) 
- kaplička v Olšovci, Mariánský sloup na nám. Svobody, sv. Antoníček na Těmické, sochy u 

kostela (sv. Jan Křtitel, sv. Jan Nepomucký, sv. Florián), socha sv. Jana Nepomuckého 
(Úkolky/Na Bažantnici), socha sv. Ignáce Pod Kněží horou, kříže (u kostela, u pošty, u kasáren, 
rozcestník Starý hrad, Těmická, městský hřbitov) 

- 4 dřevěné sochy na náměstí Svobody – výsledek dřevařského sympozia 
- památník J. B. Bechtela (Přívoz), pomník padlým za I. světové války (Olšovská), pomník 

obětem I. světové války (hřbitov), pomník zemřelým židovským vojákům v roce 1918 (žid. 
hřbitov), pomník vojákům Rumunské armády (Horní náměstí), kříž s pomníkem vojákům 
Rumunské armády (vedle kostela), památník obětem nacismu (hřbitov), pomník obětem 
rasismu (žid. hřbitov) 
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Informační centrum města Bzence 
- zřízeno v listopadu 2012 v přízemí budovy knihovny, v září 2018 přestěhováno do nových 

prostor na náměstí Svobody, v roce 2019 udělen certifikát klasifikační třídy B  
 

rok  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

počet návštěvníků 638 1568 2024 2855 2572 3118 4728 
  

Turistika a cykloturistika: 
- značené pěší trasy KČT (modře značená trasa Moravský Písek – Bzenec – Veselí nad Moravou, 

žlutě značená trasa Bzenec Starý hrad – Milotice, žlutě značená Doly Littner – Strážnice, 
zeleně značená Vracov – Žilkův dub - Rohatec) 

- naučná stezka Váté Písky (Bechtelův pomník – Pískovna, původně 6 zastavení – kvůli 
postupující těžbě zkrácena, lesy ČR ji mají v plánu upravit – chtějí ji zanechat) 

- Přívoz – umístěn ukazovník naučné stezky „Toulky po naftařském příhraničí“ (přeshraniční 
projekt hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny 
Valašské Meziříčí, cílem je propagace památek spojených s více než stoletou historií dobývání 
a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely) 

- infopanely (Bzenečtí vinaři – mapa, komerční mapy zhotovené firmou Raffael, Bílé Karpaty, 
vinařské stezky, zámek a lípa)  

- cyklo – Bzenecká vinařská stezka/Moravská vinná (trasa Ježov – Bzenec – Polešovice), 
cyklotrasa – Veselí nad Moravou, cyklostezky Bzenec – Vracov, Bzenec – Bzenec Přívoz, 
Bzenec – Bzenec-Kolonie 

 
Přehled ubytování a stravování 

název zařízení lůžka 
denní 
menu 

 název zařízení 
denní 
menu 

hotel Lidový dům 58 x   hospůdka ve vinařství Poláček  

hotel a penzion Beta 41 x   hospoda Arma   

hotel a penzion Junior 107 x   pivnice Pod Starým hradem   

penzion Balašova pálenice 12 x   pizzerie Excalibur Bowling   

penzion Fürstova vila 14     Kebab Bzenec   

ubytovna Sokolovna 19 x   cukrárna Jitka   

apartmán Slunce 9     cukrárna Junior - SŠ   

apartmány u sv. Kryštofa 9     pekárna Bachan   

apartmány u zámku 10     kavárna Kafe bez obalu   

turistická základna Littner 127     kavárna La Desta   

Chateau Müller 8     bar Four Roses   

hospůdka u Lokálky   x  motorest Přívoz x 

hospůdka U Parku       
 

 
Kulturní objekty: 

- kulturní dům  
- knihovna, stálá expozice města Bzence 
- loutkové divadlo Kašpárek v zámeckém areálu 
- přírodní amfiteátr v zámeckém parku 
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Městská knihovna poskytuje tyto služby: 
- výpůjční služba – půjčování knih a časopisů 
- meziknihovní výpůjční služba, rezervace knih 
- veřejný internet zdarma 

 
Statistika za posledních 5 let: 

- bylo zakoupeno 5010 knih 
- čtenáři si půjčili 103 055 knih a časopisů 
- knihovnu navštívilo 20203 lidí 

 
V budově knihovny je Stálá expozice města Bzence. Tato byla v nových prostorách zpřístupněna 
veřejnosti v roce 2004. Jedna místnost je věnována historii města. Expozice v druhé místnosti je 
zaměřena na cechy, řemesla či zemědělství a nechybí zde ani úsek věnovaný vinařství. Kromě stálých 
expozic je i jedna místnost, která slouží k prezentaci krátkodobých výstav nejrůznějšího zaměření. 
 
 
Pravidelné kulturní akce: 

- Tradiční výstava vín (duben/květen) 
- Den otevřených sklepů (květen) 
- Bzenecká mariánská pouť (srpen) 
- Bzenecké krojované vinobraní (září) 
- Bzenecké sklepy při svíčkách (listopad) 
- Bzenecké Svatomartinské slavnosti 

 
 
Spolková činnost: 

- Bzenecké drmolice, SPS Jaroslav, SPT Bzenčan (Bzenčánek, Marijánek a malý Marijánek) 
- zahrádkáři, včelaři, myslivci 
- SDH Bzenec 
- Bzenečtí vinaři 
- Farnost (římskokatolická, náboženská obec církve československé husitské) 
- zájmový spolek Starý Bzenec 
- Liga na ochranu zvířat 
- Kynologický klub  
- sportovci (florbal X-TEAM, fotbal, tenis, bowling Draci Bzenec, Sokol – Sefoga…)  

 
Tradice vinařství! 

 
Sportovní a rekreační areály: 

- sportovní areál – 2x fotbalové hřiště, tenisové kurty, skatepark, dětské hřiště 
- dětská hřiště (Falaříky, Na Luži, Písecká, Olšoveček, Veselská + areály MŠ) a herní prvek na 

Horním náměstí 
- workoutové prvky u DPS 
- ZŠ Bzenec – tělocvična, plavecký bazén, víceúčelové hřiště, běžecký ovál/fotbalové hřiště 
- Sokolovna (2 tělocvičny), víceúčelové hřiště u Sokolovny 
- SŠ Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, p.o. - 3 tělocvičny  
- Jezdecká stáj Bzenec, Excalibur bowling, pohybové centrum Desta, fitcentrum Maytu, 

střelnice Bzenec 
- turistická základna Littner (venkovní bazén, asfaltové a pískové hřiště, stoly na ping-pong) 
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Realizované projekty v posledních letech - výběr: 
 
Cestovní ruch 

- obnova památek: 
- kaple sv. Floriána (hotařská búda, socha sv. Floriána, schody mezi vinohrady, dřevěné 

sochy)  
- exteriér a interiér židovské obřadní síně  
- Mariánský sloup, křížek u pošty, sochy Cyrila a Metoděje kapličky v Olšovci  
- střecha kostela sv. Jana Křtitele (Norské fondy) 

- přestěhování infocentra – vybavení 
- hrozen – kruhový objezd  

 
Kultura 

- pořízení velkostanů (2015), pivních setů 
- obnovená kaple sv. Floriána  - prostor pro výstavy, koncerty 
- zpevněná plocha v zámeckém parku (2015) 
- obřadní síň na MěÚ – nové vybavení 
- centrum volného času DDM Veselí n. M. – pobočka Bzenec (soc. zařízení, úpravy místností) 

Sport 
- hřiště - rekonstrukce sportovního areálu, přestavba garáže na šatny přípravky (2015), 

zateplení fotbalových kabin, oprava podesty a schodů fotbalových kabin (2018) 
- bazén ZŠ (vytápění), rekonstrukce běžeckého oválu ZŠ (2014), víceúčelové hřiště v ZŠ Bzenec 

(2018) 
- dětská hřiště (Falaříky (2011), Olšoveček 
- skatepark  

 
Informovanost občanů: 

- rozhlas, kabelová televize, úřední desky a vývěsky, zpravodaj (4x ročně), webové stránky, 
facebook (Informační centrum + město) 

 
Realizované projekty v posledních letech – výběr: 

- rozšiřování a digitalizace kabelové televize (2010), multiplex (2013) 
 
Opatření: Rozvoj kulturní a spolkové činnosti v obci 
  
Aktivita: 
* Podpora rozvoje volnočasových a mimoškolních aktivit dětí a mládeže včetně zabezpečení 
materiálně technického zázemí pro jejich činnosti. 
* Podpora aktivit místních spolků a obce v návaznosti na kulturu, sport, vzdělávání, lokální historii a 
tradice. 
* Podpora obecní a meziobecní spolupráce 
 
 

CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A SPORT/ ZÁJEM OBČANŮ - PLÁNOVANÉ PROJEKTY: 

oprava KD (výměna podlah v hlavním sále a na balkoně – PVC) komplexní oprava elektroinstalace 
KD včetně svítidel, výměna vstupních dveří a oprava celého vstupu do KD, výmalba KD, fasáda- 
zateplení, údržba a výsadba nové zeleně - cca 5 mil. Kč, r. 2020 – 2021 

výstavba sportovní haly (v případě získání dotace) - cca 90mil. Kč, r. 2022 – 2023 

zázemí u kaple sv. Floriána (posezení, pódium, ohniště) - cca  0,5 mil. Kč, r. 2021    
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7. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST 
 

Podnikatelské subjekty                                                       
podle převažující činnosti (k 31.12.2019) 

Registrované Podniky se 

podniky zjištěnou aktivitou 

Celkem 995 534 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 59 42 

B-E Průmysl celkem 184 133 

F Stavebnictví 152 70 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy  
205 86 

    a údržba motorových vozidel 

H Doprava a skladování 20 11 

I Ubytování, stravování a pohostinství 49 24 

J Informační a komunikační činnosti 6 2 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 5 1 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 29 10 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 95 57 

N Administrativní a podpůrné činnosti 11 3 

O Veřejná správa a obrana, povinné 
4 3 

    sociální zabezpečení 

P Vzdělávání 13 11 

Q Zdravotní a sociální péče 6 5 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 16 9 

S Ostatní činnosti 97 52 

 

 

Podnikatelské subjekty dle právní formy 
Registrované Podniky se 

podniky zjištěnou aktivitou 

Celkem 995 534 

Fyzické osoby 803 416 

Fyzické osoby podnikající dle 
693 325 

živnostenského zákona 

Fyzické osoby podnikající dle jiného 
64 58 

než živnostenského zákona 

Zemědělští podnikatelé 33 26 

Právnické osoby 192 118 

Obchodní společnosti 114 95 

akciové společnosti 9 7 

Družstva 3 . 
 

Zdroj: ČSÚ 

 
Největší zaměstnavatelé: 

- AVX, WMW, HAMÉ-PIKA, RAPA, RI OKNA, DECRO, OSEVA, IZOLMONT, OKL, PROHMAT, ZVB, 

Vinný dům, Vinum Moravicum, Montáže Hapla… 
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PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST - PLÁNOVANÉ PROJEKTY: 

rozšíření závodu SMR PLUS 

dokončení výstavby objektu pro vinařství Bzenec Sekt 

rozšíření areálu Vinný dům 

 
 
 
 
 

S C H V A L O V A C Í    D O L O Ž K A 
 
 
Schvalovací orgán :          Zastupitelstvo města Bzence 
 
Číslo zasedání        : 
 
Datum schválení   : 
 
 
 
 
           …………………………………………………                       ……………………………………………………………………. 
          Pavel Čejka, starosta města Bzenec                  Ing. Ivan Černý 1. místostarosta města Bzenec  


