ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI
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Obec Hrušky
www.hrusky.cz

U zbrojnice 100

tel.519343220

fax.519343221

obec@hrusky.cz

starosta
Josef Trecha
U/N
U
Jestliže N – kontakt na
zaměstnavatele *
Název firmy *

Hlavní 28

tel.519343220

M. 603873866

obec@hrusky.cz

adresa firmy

telefon

fax

email

místostarostové
Jana Filipovičová, Bc.

adresa bydliště
Hlavní 74

telefon
519343220

mobil
730 553 950

email
filipovicova@hrusky.cz

* v případě, že je starosta uvolněný, nevyplňovat

1. Geografické údaje
Obec Hrušky se nachází 8 km severovýchodně od Břeclavi v rovinaté, jen místy zvlněné
krajině v nadmořské výšce 175 m. Geomorfologicky je celý katastr obce součástí
Dolnomoravského úvalu, který tvoří severní polovinu Vídeňské pánve. Poměrně málo jsou
zastoupeny vodní plochy. Jihovýchodním okrajem obce protéká Svodnice II, z vodních
nádrží je největší rybník na Zahajce. Klima je zde teplé a velmi suché, s průměrnou roční
teplotou 9,5°C a ročním úhrnem srážek 538 mm. Jedna z výhod obce spočívá v její
výjimečné dopravní obslužnosti, leží na hlavním tahu Rakousko – Česko – Polsko cca 5
km od dálniční komunikace Praha – Bratislava. Rozloha katastru obce je 1591 ha.
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3. Významné subjekty / objekty nacházející se na území obce
Státní správa a samospráva
subjekt / objekt
Obecní úřad Hrušky

adresa
U zbrojnice 100

telefonní spojení
519 343 220

poznámka

telefonní spojení
519 343 223
602 525 544
739 079 555

poznámka

Právnické a podnikající fyzické osoby
subjekt / objekt
Česká pošta
Autobazar Bušek
Autobazar Kudrna

adresa
U zbrojnice
Polní
Polní
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Zdravotnická zařízení
subjekt / objekt
Zdravotnické středisko

adresa
Hlavní 51

telefonní spojení
519 343 223

poznámka

adresa
Hlavní 94
Hlavní 52
Břeclavská 427
U zbrojnice

telefonní spojení
519 343 238
519 343 278
519 322 906
519 343 220

poznámka

adresa
Polní
Na aleji
Polní
U zbrojnice

telefonní spojení

poznámka

adresa
Za dvorem
Za dvorem
Za dvorem

telefonní spojení
519 343 228
519 343 239
519 343 307

Sociální, školská a kulturní zařízení
subjekt / objekt
Základní škola Hrušky
Mateřská škola Hrušky
Kulturně spol. centrum
Místní knihovna

Průmyslové objekty a zařízení
subjekt / objekt
EUROBITOIL s.r.o.
HB Krako s.r.o.
Merlin Plus s.r.o.
Amiko s.r.o.

519 343 555
739 662 364
519 343 216

Zemědělské objekty
subjekt / objekt
Forest-Agro s.r.o.
Agrotrend s.r.o.
Selvem s.r.o.

poznámka

4. Popis infrastruktury
V obci je vybudována kompletní infrastruktura, kvalitní dopravní spojení do Břeclavi a Hodonína.
V obci zastavují autobusové linky jedoucí do těchto cílů: Břeclav, Moravská Nová Ves,
Mikulčice, Lužice, Hodonín. Inženýrské sítě a asfaltové komunikace jsou s únosností 80kN.
Chodníky částečně ze zámkové dlažby nebo chodníkových dlaždic v šířce od 1,5 - 2m.
Silniční doprava
Okrajem obce vede hlavní silniční tah Břeclav – Uherské Hradiště – silnice č. 55. Obcí prochází silnice xxx Břeclav –
Moravská Nová Ves – Hodonín. Ve vzdálenosti cca 5 km od obce se nachází dálnice D1 Praha – Brno – Bratislava.

Železniční doprava
Okrajem obce vede hlavní traťový koridor Břeclav – Přerov – Ostrava. V obci je železniční zastávka.

Letecká doprava
NE
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Vodní doprava
NE

Technická infrastruktura (teplo, plyn, elektřina, ropa, pitná voda, ČOV, kanalizace)
Hlavní komunikace jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
Místní komunikace a chodníky převedeny do vlastnictví obce Hrušky.
Veřejné osvětlení je ve vlastnictví obce Hrušky.
Kanalizace - jednotná kanalizační síť a společná čistírna odpadních vod je ve vlastnictví dobrovolného svazku obcí
„Společná čistírna odpadních vod Hrušky – Týnec“ se sídlem U zbrojnice 100, Hrušky.
Vodovod je ve vlastnictví obce Hrušky, provoz zajišťuje společnost VaK Hodonín a. s.
Rozvod plynu –plynovodní síť- je ve vlastnictví JMP Net s.r.o. Brno.

Telekomunikace
Rozvody telefonu –digitální telekomunikační síť
Obecní rozhlas
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