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.Brownfieldy

cihelna
Identifikace lokality
ID
Název lokality
Název obce
ICZUJ
ORP

3417
cihelna
Sokolnice
583898
Šlapanice

Okres
Kraj
ORP kód
Okres kód
Kraj kód

Brno-venkov
Jihomoravský kraj
6216
CZ0643
CZ064

Popis geografické polohy lokality
Areál bývalé cihelny se nachází v severovýchodním okraji obce Sokolnice (2 340 obyv.) cca 15 km jihovýchodně od Brna. Výborně dostupná autobusovou i železniční
dopravou. Areál je situovaný v severovýchodní průmyslově-komerční části obce, cca 300 m východně od silnice na Kobylnice. Hlavní příjezdová komunikace je po místní
asfaltové komunikaci s názvem U cihelny.

Popis současného stavu lokality
Areál byl postaven v letech v letech 1920 - 1940. Během svého provozu byly prováděny běžné opravy a údržba. V současné době cihelna již delší dobu neslouží svému
účelu. V obci jsou všechny inženýrské sítě a to obecní vodovod, plynovod, kanalizace, elektrické sítě a telefon, vozovky jsou s živičným povrchem. Vodovodní přípojka je
zavedena do hlavního objektu A1 z vlastní studny. El. energie je přivedena z nové stožárové trafostanice umístěné před areálem. Rozvody el. energie jsou do všech objektů
v areálu. Veřejný vodovod, plyn a kanalizace vedou v příjezdové komunikaci ul. U cihelny, ale do areálu nejsou zavedeny.

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem
(m²)

přechozí využití

% zastavění
Počet objektů v
lokalitě

15 195
0
10

Vlastnické vztahy
jednotliví
vlastníci v %

Ing. Jiří Ondráček - 100 %

stávající ÚPD

zemědělství
drobná výroba, sklady, služby

stávající využití
v%

0

nejvhodnější
budoucí využití

Průmysl a podnikání

Dopravní dostupnost lokality
dálnice
silnice
železnice
letiště

D2 - ex. 201 - 10 km, D1 - ex. 11 - 10 km
II/418 - 1 km
žst. Sokolnice - 2 km
Brno-Tuřany - 10 km

Technický stav lokality
existence
ekologických
zátěží
elektrická
energie
pitná voda

ne

užitková voda

ano - 400 V

kanalizace

ano - vodovodní přípojka je zave

plyn

ano - vlastní studna
ano - vnitroareálová kanalizace
ano - ul. U Cihelny

Poznámky k lokalitě
V dubnu 2008 byl v areálu geologický průzkum a nebyla shledána ekologická zátěž.

Fotodokumentace lokality

Tento výstup má pouze informativní charakter.

