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Úvod 
 

Místní program obnovy vesnice (MPOV) zpracovala firma EKINS spol. s r. o., 
Kopečná 1, Břeclav a byl schválen zastupitelstvem obce 9. 12. 1997.  

Hlavním úkolem MPOV bylo zmapování potřeb občanů obce tak, aby byl zajištěn 
rozvoj obce, zlepšování životního prostředí a zabránění vylidňování obce. Dá se 
konstatovat, že hlavní úkol vytýčený v MPOV, zamezení vylidňování obce, se podařilo 
naplnit. Počet obyvatel se pohybuje v rozmezí 1700 – 1740. Zvyšování počtu obyvatel 
brání především nedostatek stavebních míst pro bytovou výstavbu. Na MPOV navázal 
v prosinci 2015 dokument Strategie rozvoje obce Dolní Dunajovice na období 2016 – 
2019.  

Od roku 1997 bylo dokončeno odkanalizování celé obce, v roce 2001 byla 
vybudována ČOV. V roce 2011 byly dokončeny rekonstrukce všech místních 
komunikací poškozených rekonstrukcí a výstavbou kanalizačních sběračů. Obec se 
z čistě zemědělské přeorientovává na turistickou, v současné době poskytuje ubytovací 
služby v obci 35 penzionů. Také další služby a obchod se v návaznosti na turistický 
ruch rozvíjejí. Obec si však i nadále udržuje svůj ráz a charakter. 

To co se dosud nepodařilo, je výstavba nového kulturního sálu. 
Ke zpracování Strategie rozvoje obce Dolní Dunajovice na období 2021 - 2026 nás 

vede potřeba stanovit si výhled s přesahem do dalšího volebního období.  
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Charakteristika obce Dolní Dunajovice 
 

Základní údaje 
 

obec:  Dolní Dunajovice  NUTS5 CZ0644584428 

okres:  Břeclav NUTS4 CZ0644 

kraj:  Jihomoravský  NUTS3 CZ064 

obec s rozšířenou působností: Mikulov   

kód obce:   584428   

poloha obce:   48.85447 s. š.   

   16.59284 v. d.   

počet obyvatel  1706   

katastrální výměra  1 787,00 ha   

Vybavení obce     

    

pošta ano   

zdravotnické zařízení ano   

policie ne   

základní škola ano   

mateřská škola ano   

vodovodní síť ano   

plynofikace ano   

kanalizace ano   

ČOV ano   

 
 
1. Obec a její koncepční dokumenty 

Obec patří k nejstarším sídlům na Moravě. Dolní Dunajovice, německy Unter Tannowitz, 

odvozené od osobního jména Dunaj, leží severovýchodně od Mikulova v n.m.v. 189 m, v 

rovině úvalu (z části na údolní nivě) a na okraji pahorkatiny. Půdorys obce návesní (protáhlá 

náves SZ-JV), orientovaný tokem potoka. První písemné zmínky o obci pochází z r. 1183. 

Podle falza ze 14. století Vilém z Kounic daroval r. 1173 patronát kostela v Dunajovicích 

klášteru dolnokounickému. Ves sama náležela ve 13. století zmíněnému klášteru. Počátkem 

15. století byly Dunajovice povýšeny na městečko s právem dvou jarmarků. 

 

K 1. lednu 2020 bylo v obci 1704 obyvatel a průměrný věk je 43 let. Obec má díky autobusové 

lince Brno-Mikulov velmi dobrou dopravní obslužnost, tato linka je součástí IDS-JMK. 

Z hlediska individuální dopravy je výhodou, že obec leží v blízkosti mezinárodní silnice I/52.  

 

Obec Dolní Dunajovice má územní plán schválený 29. 6. 2011. Územní plán, který řeší celé 

katastrální území a je dostupný také v elektronické podobě na webových stránkách obce. 

Změna č. 1 územního plánu byla schválena 13. 12. 2017. Zpracovatelem územních plánů obce 

je Urbanistické středisko Brno. 16. prosince 2020 rozhodlo zastupitelstvo obce o zahájení 

prací na změně č. 2 územního plánu. 
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2. Společenský život 

Všechny tradice v obci se utváří nově od roku 1946, kdy byla původně německá obec 

postupně osídlována českým obyvatelstvem, které si ze svých bydlišť přinášelo své původní 

zvyky a obyčeje.  

 

V obci existuje mnoho různých občanských sdružení a spolků a to jak formálně 

organizovaných, tak také neformálních. Na to, že se obec nachází, v regionu nedaleko bývalé 

římské stanice u Mušova se odkazuje skupina historického šermu Marcomania, která velmi 

úzce spolupracuje s v obci umístěným pracovištěm Archeologického ústavu AV ČR.  

 

Na folklórní tradice se zaměřují Dětský národopisný soubor DUNAJEK a Mužský a ženský 

pěvecký sbor, v posledních letech vzniká také skupina krojované mládeže Chasa Dolní 

Dunajovice. Všechna tato sdružení se podílí na vytváření a udržování tradic lidové kultury 

v obci. 

 

Tradice vinařství v obci rozvíjí MO ČZS, která organizuje tradiční místní výstavu vín, v roce 

2008 byla po 25. letech obnovena tradice vinobraní, dále je pořádán „Mikulášský košt mladých 

vín“. Od roku 2012 se díky spolupráci vinařů z Dolních Dunajovice a Březí uskutečňuje 

„Přehlídka otevřených sklepů“.  

 

Na sport se zaměřují TJ Sokol, Kulečníkový klub a Tenisový klub, který pořádá ve spolupráci 

s ČZS letní slavnosti vína.  

 

Velmi aktivně v obci působí místní Klub důchodců, který se zaměřuje na kulturní a 

společenské vyžití starších občanů. 

 

V obci je každoročně schvalován velmi bohatý kalendář kulturních a společenských akcí, 

jednotlivé akce jsou pořádány ve spolupráci obce s místními formálními i neformálními 

spolky. Schvalování kulturního kalendáře se uskutečňuje každoročně na podzim za účasti 

zástupců všech místních spolků.  

 

Obec již 25. let vydává zpravodaj „NAŠE OBEC“, který vychází 4x do roka a je přístupný 

v elektronické podobě na webových stránkách obce. Kroniku obce v současné době vede 

Mgr. Josef Šuba. Obec jednotlivé spolky a sdružení podporuje jak, finančně, tak i tím, že na 

jimi pořádané akce jsou zdarma poskytována zařízení obce.  

 

Místní knihovna se nachází v budově radnice a je hojně využívána místními občany. V roce 

2012 byla pro lepší dostupnost knihovny nainstalována plošina, která zpřístupní knihovnu i 

vozíčkářům.   

 
3. Aktivity občanů 

Aktivita občanů byla již zmíněna v předchozím odstavci. Jako velmi pozitivní je možno uvést 

zájem mládeže ve sdružení „Krojovaná chasa“, kteří se zaměřují na obnovu kulturních tradic 

v obci. Část z této skupiny vzešla ze členů DNS Dunajek, který sdružuje děti zhruba ve věku 

5-15 let.  
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Vesnickou pospolitost a vzájemnou péči o starší občany podporuje místní Klub Důchodců. 

Toto sdružení organizuje kulturní a společenské akce pro své členy i ostatní občany obce. 

Obec pro jeho činnost poskytla prostory na klubovnu, kde se v podstatě každodenně schází 

k besedám, kroužkům ručních prací, ale třeba i k oslavám životních jubileí. 

 
4. Podnikání 

Podnikatelské aktivity v obci se zaměřují především na výrobu vína, kterou se zabývají, jak 
velké firmy Víno Mikulov a Vinofrukt, tak mnoho rodinných vinařství. Další podnikání v obci 
se zaměřuje na služby v oblasti cestovního ruchu. Obec podporuje podnikání například tím, 
že umožňuje prezentaci firem zdarma na webu obce. Obec neprovádí vlastní podnikatelskou 
činnost. Jedinou výjimkou je provoz kanalizace a čistírny odpadních vod.   

 
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 

Charakteristika souladu zástavby s obrazem obce je zajištěna regulativy ve schváleném 

územním plánu obce. Odstraňování stavebních nešvarů z minulosti je poměrně 

problematické, protože se zpravidla jedná o soukromé objekty. 

 

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií 

Občanská vybavenost je v obci na dobré úrovni. V obci je základní i mateřská škola se školní 

jídelnou. Zdravotnictví je zajištěno ordinací dětského i praktického lékaře a soukromou 

lékárnou. Zásobování zajišťuje několik obchodů. V obci je také několik stravovacích zařízení 

a poštovní úřad.  

 

Kvalita inženýrských sítí v obci je různá, a závisí na jejich stáří. Vodovod ve správě VaK 

Břeclav je v dost špatném stavu, který odpovídá jeho stáří. V roce 2011 spolupracovala obec 

s VaK Břeclav na rekonstrukci vodovodních řadů v ulicích Kostelní a Zahradní. Elektrické 

rozvody jsou z druhé poloviny sedmdesátých let 20. století a jejich provozovatel firma EON 

připravuje jejich rekonstrukci, kapacita sítě dostačuje potřebám obce. Celá obec je 

plynofikována. Od roku 2001 je v provozu čistírna odpadních vod, kterou včetně kanalizace 

provozuje obec. V letech 2010 a 2011 se uskutečnila rekonstrukce kanalizačních sběračů 

v ulicích Kostelní a Polní a díky financování formou úvěru zatížila hospodaření obce na 

mnoho let. Na druhou stranu je potřeba konstatovat, že nyní je již celé zastavěné území obce 

odkanalizováno. 

 

Odpadové hospodářství v obci je od roku 2013 zajišťováno ve spolupráci s firmou STKO 

Mikulov. Domácnosti jsou vybaveny nádobami na tříděný sběr (plasty, papír a bioodpad). Na 

sběrném místě je odebírán elektroodpad.  

 
 
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci     

Plochy veřejné zeleně v zastavěném území obce jsou definovány ve schváleném územním 

plánu obce. Jako součást komplexních pozemkových úprav byla schválena společná zařízení, 

mezi která patří i větrolamy, remízky a biokoridory.  
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Obnova veřejné zeleně probíhá průběžně podle finančních možností obce. Protože obci patří 

rozsáhlé plochy zeleně v obci je i jejich údržba poměrně nákladná. Při údržbě využívá obec 

zaměstnance financované úřadem práce na VPP. Obec také pečuje o břehy potoka, který je ve 

správě a vlastnictví Povodí Moravy, která však údržbu neprovádí. 

 

V roce 2013 byl realizován projekt „Regenerace zeleně v obci“, byly upraveny dva parky a 

především místní hřbitov. 

 
8. Péče o krajinu  

Péči o krajinu zabezpečují především místní zemědělci, díky kterým je většina pozemků 

obdělávána. Návrhy na úpravy jsou zaneseny v komplexní pozemkové úpravě, která byla 

schválena v roce 2007. Problém je financování schválených záměrů. V současné době 

zpracovává obec projektovou dokumentaci k revitalizaci potoka a rybníka. Ve spolupráci 

s bývalými německými obyvateli obce jsou postupně obnovovány jednotlivé sochy v obci i 

mimo obec. 

 
9. Informační technologie v obci  

Obec při své práci maximálně využívá informační technologie. Pro potřebu občanů je zřízeno 

kontaktní místo CZECH-POINT. V místní knihovně je k dispozici veřejný internet, pro 

čtenáře knihovny zdarma. Obec vydává již 25 let místní zpravodaj, který je také k dispozici na 

internetových stránkách obce. O dění v obci jsou občané informováni místním rozhlasem, 

který byl nedávno rekonstruován. 

 

V roce 2020 se uskutečnila velká aktualizace webových stránek obce, které byly doplněny 

především o geoportál, který umožňuje pohodlnou práci jak s katastrem nemovitostí, tak i 

s územním plánem obce. Stránky obce jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o aktuální 

informace. Ke vzájemné komunikaci je také stále častěji využívána sociální síť Facebook. Pro 

rychlou informovanost občanů využívá obec službu „Mobilní rozhlas“.
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I. Územní rozvoj 
 
Územní plán  
Územní Obce Dolní Dunajovice má napomoci vytvoření předpokladů pro harmonický rozvoj 
obce s důrazem na dosažení trvale udržitelného rozvoje. 

 
Realizovaná opatření: 
1996  ÚPO Dolní Dunajovice – pouze zastavěná část 
2011  ÚPO Dolní Dunajovice – celé katastrální území 
2018  Změna č. 1 územního plánu obce  

 
Konkrétní opatření: 
2020 schváleno zadání změny č. 2 územního plánu obce 
 

 

Komplexní pozemkové úpravy   
Komplexní pozemkové úpravy byly dokončeny v roce 2007 
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II. Životní prostředí 
 
Kanalizace a ČOV  
Obec Dolní Dunajovice provozuje jednotnou kanalizaci s ČOV.  
Problémy v současné době působí: nekázeň vinařů   

 
Realizovaná opatření:  

· Od roku 1990 probíhá postupná rekonstrukce a výstavba kanalizační sítě 
· 2001 realizována stavba ČOV 
· 2010 dokončena rekonstrukce kanalizační sítě v celém zastavěném území obce 
· 2016 Vybudovat nový přepad z odlehčovací komory na ulici U Potoka 
· 2017 balastní vody zaústěné do kanalizačního řadu v ulici U Vodárny byly odvedeny přímo 

do Dunajovského potoka 
· 2018 kanalizační sběrač v ulici Nová a prodloužení kanalizace v ulici U Vodárny 
 

 
Návrh řešení:  

· Zvýšenou osvětou vést vinaře ke zlepšení kázně na kanalizační síti 
· Zvýšení kapacity ČOV 

 
Plánovaná opatření:  

· 2022  - intenzifikace ČOV, napojení obce Bavory na ČOV Dolní Dunajovice 
 

 

Odpadové hospodářství  
V současné době funguje v obci provizorní sběrné místo, kde jsou umístěny velkoobjemové 
kontejnery, kontejnery na tříděný odpad a je zde vyhrazeno místo na elektroodpad a železný šrot. 
Komunální odpad a bioodpad z domácností je svážen firmou STKO Mikulov dvakrát měsíčně. 
Tříděný odpad (papír, plast) z domácností sváží firma STKO jednou měsíčně. 
Dvakrát ročně je organizován sběr nebezpečného odpadu. 
Obec je zapojena do systému zpětného odběru odpadů s firmami Eko-kom, Elektrowin a Asekol. 
 
Realizovaná opatření 

· 2013  - Svoz odpadu realizován firmou STKO Mikulov 

 
Návrh řešení:  
Vybudování sběrného dvora odpadů, který bude fungovat jako uzavřený prostor pro ukládání 
odpadů včetně nebezpečných.  
 
Plánovaná opatření:  
2021  - vybudování sběrného dvora 
 

 

Krajinotvorná opatření  
Krajinu v okolí obce na západě a jihozápadě tvoří Dunajovské kopce s bohatou doprovodnou 
vegetací. Ostatní okolí obce tvoří ryze zemědělská krajina intenzivně zemědělsky využívaná. V této 
krajině je dřevinná zeleň soustředěná do sporadických remízků a větrolamů vysázených většinou v 
padesátých letech. 
 

 
Návrh řešení:   
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· Protierozní opatření v krajině: výsadba remízků, zakládání biocenter  
· Výsadba doprovodné liniové zeleně podél cest a polních cest, výsadba zeleně 

v okrajových částech obce, výsadba zeleně v linii podél Dunajovského potoka  
· Údržba stromořadí   
· Realizace plánu společných zařízení dle KPÚ 

 

 
Realizovaná opatření: 

· 2013 - Regenerace zeleně v obci 

· 2014 - Realizace prvků ÚSES v k.ú. Dolní Dunajovice 
· 2016 - Revitalizace zeleně kolem vodního toku v obci Dolní Dunajovice,  

 dotace z Operačního programu životní prostředí 

· 2019 - Rekultivace ploch v lokalitě „Cihelna“ 

 

Plánovaná opatření: 
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III. Komunikace a doprava 

 
Místní komunikace 
Návrhy řešení:  

· Postupná rekonstrukce vozovek v ulicích Sklepní, Lípová, Poštovní, Pod Vápenkou, U 
Vodárny, Krátká a U Rybníka  

· Vybudování komunikací v plánovaných zástavbách   
 
Chodníky 
Návrhy řešení:  

· Vybudování stezky podél silnice od kraje obce k silnici I/52    
· Postupné opravy a budování chodníků v nových zástavbách   

 
Realizovaná opatření: 
2007 - nový chodník podél sklepů na ulici Hlavní  
2009 – spojovací chodník mezi ulicemi Zahradní a Polní 
2010 – oprava komunikace na ulici Polní po ukončení rekonstrukce kanalizace 
2011 – oprava komunikací na ulicích Zahradní a Kostelní po ukončení rekonstrukce kanalizace 
2011 - spojovací chodník mezi ulicemi Zahradní a Poštovní 
2014 – oprava chodníků na ulicích Sklepní a Hlavní 
2016 - oprava chodníku na ulici Rudé armády a Polní 
2018 – vybudována nová komunikace – ulice Nová 

 
Plánovaná opatření: 
2021 – oprava vozovky na ulici Sklepní 

 

Mosty 
Obec je vlastníkem 7 mostů přes Dunajovský potok.  
 
Návrhy řešení:  

· Zpracovat revizi mostů 
· Příprava výstavby nových mostů, dle platného ÚP 

(propojení ulic U Potoka a Pod Vápenkou, U Vodárny a U Rybníka) 

 
Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
Řešení zpomalení při vjezdech do obce, instalace dopravních značek 

 
Realizovaná opatření: 
2007 - instalace dopravního zrcadla na křižovatce ulic Lípová a Rudé armády 
2009 - instalace radarů na měření rychlosti při vjezdech do obce 

2013 – zpomalovací retardéry na vjezdech do obce a vyvýšený přechod před ZŠ 

2014 - instalace dopravního zrcadla na ulici Rudé armády 

 
Řešení parkování v obci 
Návrhy řešení:  

· Vybudování parkoviště na ploše bývalého OÚ a na ulici U Vodárny (vedle kina) 
 

Realizovaná opatření: 
2008 – vybudování parkoviště u hřbitova 
2013 – vybudování parkoviště na ulici Poštovní u tanečního parketu a u budovy pošty 
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IV. Infrastruktura 

 
Inženýrské sítě 
 
Návrh řešení:  
Budování inženýrských sítí v plánovaných zástavbách, zajištění investorů 

 
Elektrická energie 
Návrh řešení:  
Postupná rekonstrukce sítí je prováděna jejich vlastníkem. 

 
Realizovaná opatření: 
2016 – nová trafostanice lokalita Kostelní  
2018 – nová trafostanice lokalita U Vodárny 

 
Vodovod  
Obec Dolní Dunajovice má veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem 
VaK Břeclav a.s. Zdrojem vody je prameniště s úpravnou vody Lednice. Na k.ú. Dolní Dunajovice 
vodní zdroje nejsou. 
 
Plynovod  
Obec Dolní Dunajovice je plně plynofikovaná 
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V. Občanská vybavenost 

 

V obci se nachází pět prodejen potravin, pošta, čtyři pohostinství, květinářství, dětské hřiště, 
fotbalové hřiště a tenisové kurty, ordinace dětského a praktického lékaře, lékárna. Dále jsou zde 
provozovny pedikúry, kadeřnictví, masáží, kosmetiky, půjčovna a servis kol. 
V obci je nedostatečné kryté zařízení pro kulturní vyžití. 
 
Sportovní zařízení 
V obci se nachází travnaté fotbalové hřiště a tenisové kurty ve sportovním areálu na ulici 
U Rybníka, hřiště s asfaltovým povrchem na ulici Hlavní a tělocvična v budově ZŠ 

 
Návrh řešení: 
Vybudování venkovního víceúčelového hřiště na místě asfaltového hřiště na ulici Hlavní a 
rozšíření sportovního areálu na ulici U Rybníka o venkovní víceúčelové hřiště 
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VI. Bydlení 

 

Obec Dolní Dunajovice nemá dostatek rozvojových ploch určených k bydlení, nejvhodnější 
lokalita mezi ulicemi Kostelní a Pod Vápenkou je v soukromém vlastnictví stejně jako lokality 
„Za hřištěm“ a „U konírny“. 

 
Realizovaná opatření: 
2014 – převod části pozemků v lokalitě mezi ulicemi Polní a Zahradní z majetku Pozemkového 
úřadu ČR do majetku obce 
2018 – vybudování sítí v lokalitě mezi ulicemi Polní a Zahradní, vytvořena nová ulice (Nová) 
 
 
Plánovaná opatření: 
2021  – v rámci změny č. 2 územního plánu provést rozšíření ploch pro bytovou výstavbu 

v lokalitě „Za školní jídelnou“ 
- zástavbovou studii lokality „Vápenka“ zapracovat jako závaznou část územního plánu 

2022 - vybudování sítí v lokalitě „Za hřištěm“ 
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VII. Školství 

 
Podpora mateřské školy a základní školy je prioritou zastupitelstva obce. Základní škola i mateřská 
škola jsou svoji kapacitou pro potřeby školského obvodu dostačující.  
Obě školy se nachází ve starých budovách stejně jako školní jídelna s družinou. 
 
Návrhy řešení 
Provádět potřebné rekonstrukce a modernizace jednotlivých budov tak, aby i nadále splňovaly 
podmínky pro jejich využití. Vybudování zcela nové školní jídelny se školní družinou v areálu 
budovy základní školy, popř. generální rekonstrukce současné budovy. Dobudování okolí 
venkovního víceúčelového hřiště ve dvoře ZŠ. Úprava dvora MŠ. 
 
 
Realizovaná opatření: 
2007 – rekonstrukce uliční fasády budovy ZŠ 
2011 – rekonstrukce tělocvičny ZŠ 
2012 – rekonstrukce odpadů a napojení budovy MŠ na kanalizaci 
2013 – statické zajištění budovy MŠ 
2014 – rekonstrukce podlah, sociálních zařízení a výměna oken v budově MŠ 
2014 – statické zajištění opěrné zdi ve dvoře ZŠ 
2015 – oprava střechy, zateplení podkroví a oprava fasády na budově MŠ 
2018 - dokončení fasády ve dvorní části budovy ZŠ 
2020 – vybudování venkovního víceúčelového hřiště ve dvoře ZŠ 
2020 – kompletní rekonstrukce 5 učeben (fyzikálně-chemicko-přírodovědná učebna; polytechnická 
učebna; fyzikálně - chemicko - přírodovědná laboratoř; multimediální učebna zeměpisu, 
matematiky a oblasti Člověk a příroda; Multimediální učebna anglického, německého a ruského 
jazyka) 
 
 
Plánovaná opatření: 
2021 – úprava dvora a oplocení MŠ 
2021 – rekonstrukce učeben 1. až 3. třídy a přilehlé dvorní části v areálu ZŠ 
2021 – výměna oken, zateplení půdy – budova ZŠ 
2023 – výstavba nové školní jídelny se školní družinou, popř. rekonstrukce stávající budovy 
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VIII. Vzhled obce 

 
Generel veřejné zeleně  
Péče o veřejnou zeleň byla v posledních zintenzivněna. Je nutné provést zdravotní řez, popř. 
vykácení starých stromů. 

 
Návrhy řešení:   
· Revitalizace zelených ploch v obci  

 
Realizovaná opatření:  
2005 - výsadba v parku na ulici Sklepní 
2006 – rekonstrukce parku u pošty 
2014 - výsadba v parku na křižovatkách ulic Rudé armády – Hlavní a Rudé armády – Sklepní. 
2014 - úpravy hřbitova 
2017 – revitalizace zeleně kolem vodního toku 
2020 – výsadba zeleně kolem rybníka 

 

Plánovaná opatření: 
2021 – rekonstrukce „Rennerova parku“ 

 

Obnova veřejných prostranství  
Také v oblasti úprav veřejných prostranství došlo v návaznosti na rekonstrukci kanalizací a 
vozovek k výraznému zlepšení stavu. 

 
Návrh řešení: 
Postupné úpravy veřejných prostranství v obci, obnova rybníka a revitalizace potoka  

 
Realizovaná opatření: 
1999 – rekonstrukce návsi  
2013 – úprava prostranství před OÚ 
2014 - Instalace laviček, nádob na zeleň a odpadkových košů v obci  
2013 - obnova veřejného prostranství u NS Jednoty 
2018 – rekonstrukce rybníka 
2020 – zpracována „Studie rozvoje veřejných prostranství“ 

 
Plánovaná opatření: 
2021 – zpracování a projednání urbanistické studie obce 

 
Oprava a údržba památek 

 
V obci se nachází 14 objektů zapsaných v Seznamu kulturních památek ČR 

Název památky Evidenční číslo památky Umístění památky 

Kostel sv. Jiljí 14807/7-1202 ul. Kostelní 

Pranýř 15618/7-1207 ul. Kostelní 

Boží muka 20992/7-1208 u silnice na Březí 

Krucifix 51066/7-8990 Křižovatka ul. Lípová - RA 

Krucifix 51067/7-8990 u hřiště 

Krucifix 51068/7-8990 v parku 

Ústřední kříž 51069/7-8990 na hřbitově 

socha sv. Marka 35664/7-1205 v polích JZ od vsi 
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sousoší sv. Cyrila a Metoděje 51073/7-8991 na návsi 

sochy sv. Floriána a sv. Jana 
Nepomuckého 

40501/7-1204 u mostku 

Fara 28994/7-1203 ul. Kostelní 

sloup se sochou Panny Marie 
Immaculaty 

51070/7-8990 ul. Rudé armády 

venkovský dům 40052/7-1210 ul. Poštovní 

venkovský dům 29171/7-1211 ul. Hlavní 

 
Dále se zde nachází drobné památky místního významu. 
 
Realizovaná opatření: 
1999 – rekonstrukce sousoší sv. Cyrila a Metoděje  
2000 – rekonstrukce sochy sv. Marka 
2006 – rekonstrukce osvětlení v kostele 
2007 - rekonstrukce sochy sv Floriána  
2009 - rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého 
2014 - rekonstrukce centrálního kříže na hřbitově 

  
Úklid obce  
Úklid veřejných prostranství zajišťují zaměstnanci obce za pomoci techniky a ručního nářadí. 
Vysoká míra prašnosti způsobuje znečištění vozovek. 

 
Realizovaná opatření: 
2014 - Pořízení zametacího stroje na čištění vozovek v obci 
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IX. Bezpečnost a pořádek 

 
Nezávažnějšími případy v posledních letech jsou především poškozování jak veřejného, tak i 
soukromého majetku, rušení nočního klidu a drobné krádeže.  

 
Realizovaná opatření:  
2014 - Dohoda o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s 

Městskou policií Mikulov 
2014 – instalace kamery MP na návsi  
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SUMÁŘ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCE DOLNÍ DUNAJOVICE 
 
1. Rekonstrukce ČOV     45 000 000,00 Kč  
2. Rekonstrukce vozovek a chodníků   4 000 000,00 Kč  
2. Příprava pozemků pro bytovou výstavbu  15 000 000,00 Kč 
4. Splátky úvěru     7 000 000,00 Kč 
5. Úprava veřejných prostranství   5 000 000,00 Kč 
6. Rekonstrukce objektu Bílá růže   10 000 000,00 Kč 
7. Kulturní dům     40 000 000,00 Kč 
8. Školní jídelna a školní družina   30 000 000,00 Kč 
Celkem       156 000 000,00 Kč 
 
Poznámka - většinu z výše uvedených záměrů je možné realizovat pouze v případě zapojení 
dotačních programů. 
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Strategie rozvoje obce Dolní Dunajovice na období 2021 – 2026 byla projednána a schválena na 
veřejném zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dunajovice dne 16. prosince 2020, usnesení č. 7a/11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..  …………………………………. 
Mgr. Josef Hasník, starosta obce  Ing. Miroslav Kovács, zástupce starosty obce 
 
 
 
 
 


