
q3
Nejlepší město pro byznys:
v kraji Hodonin a Hustopeče

'tbi 
Morava _ N€jlepši

prostředl pro wé íirmy maií
podnikatelé v Hodonlné
Umistil se na prvnim mistě
ve §rovnávacim ýýzkumu
spol€čnosd communa, §tej
nou pňčku obsadil i v Při,
stuPu státni správy, "T.rmnlpodnikatelé platl n€jméně
za vodné a stočné, neinlzši
poplatty za předzahrádku
nebo nizkou alaň z nemovi_
tostj," vysvětlil [ěkteré z
parameuů hodnocenl za
communu Jakub splavec.

podle hodonínského
podnikat€le v cestovnlm
ruchu Flantiška ondrušé ie
Hodonín auaktit nl obzvlišl

v této oblasti, .PotenciáI je
však využitý jen z desetiny
vÝhoda Je roviná, teplé dny,
proslředi pro cykloturistiku,
řeka Morava a pňhraničnl
lokalita, Problém j€ ale v
myš|enl, dvacet I€t 5e tady o
Podpoř€ podnikáni jen
mluvilo.' i€ přesvědtenÝ
ondrUš,

Řadite| ramni okesnl
hospodář§ké komory Mi(hal
sva8eíka oceňtrje na rně§tě
předevšim pňstup živnos-
tenského uiádu, .Dalšl !ry
hoda le blD*ost dálnice á
dostatek kvaliílkované Dra.
covní slly.- uvedl švage;ka
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Nejlepší město pro byznys: v kraji Hodonín
Dokončeni ze §tt l

Hodonín §ice zvltězil v
přistupu veřejné sprály, ale
v Pořádi podl€ Podnikatel
ského píostředí §končil až ,
desátý, 

'Ano, město je
vstřicné k podnikatelům,
předevšim k některým ur-
čitě,' poznamenal i€dnatel
ho(lonín§ké stavebni §po-
lečno§ti capa Jan 

'anků.v kategoíii podnikatel-
ského prostře(li na prvním
mistě skončily téměl šesti
tisicové Hustopeče Z Břec
lavska, ,Umístěni mě pře,
kvapilo, Určitě nám pomohi
nový územni plán z roku
2013. ve kteÉm jsme sta-
novili rozvojové zóný které
se plní, Potenciál je také

ě§to prc byrnys
írořď ňaat la+ ú aol!,
tčč! t llo.bnílt, 2, stav-
kov u Břna, 3. \tyškoÝ,
4. Eřaal.v,§ llqltov,
6. l(ýot, n Hu§top.ča,
8. Kuňm, 9. Šlapanlce,

'o. 
va.aaÍ Dad tďrUoal

ú. 'Iišnov, ,a, zno}no,
í3. Blan§ko, 14, Brno
ce{Gň !4 |(ňtlétlí .outl_
ž. {5o % podnlkatelské
prostřédí, 5;o % přístup
véřéjné §píirvy): podil pod-
nikatetŮ, znečištění ovzdu-
ši, ind€x s!íří, nézaměst-
nano§t, cena pozemků a
bytů, ú§pěšnost v získání
dotaci, ho§Podař€ní rádni
ce či úřédní hodiny á &lší.

naše napojenl na dálnici, !
kteřé ležim€.' áodnotila
starostka Hustopeči Hana
potměšilová.

Překvapený z úsPěchu
města byl také třeba \,ý-
konný ředitel hustopečské
finančně poíad€nské firmy
M. s, Quatío Martin Macho.

"Když tu místni íiŤmy něco
or8anizují, podpola města
je nu]ová, Současné vedeni
íadni(e neni pružné a
vstňCné k podnikatelům a
jejich aktivitám, A neni to
jen můj názor, Kdybych se
měl lyjádřit v nějaké anketě
od jedné do deseti, kde de-
set ie nejvíc, dal bych vede,
ní radnice dvojku," ohod-
notil Macho, (Pt)
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