Identifikace lokality
ID

4302

Název lokality

Konírny Drnholec

Název obce

Drnholec

ICZUJ

584444

ORP

Mikulov

Okres

Břeclav

Kraj

Jihomoravský kraj

ORP kód

6211

Okres kód

CZ0644

Kraj kód

CZ064

Popis geografické polohy lokality
Areál bývalého státního statku leží 14 km západně od Mikulova, na V okraji městyse Drnholec při ulici Lidická. Je dobře
dopravně napojen.

Popis současného stavu
Areál je ve špatném technickém stavu (vydrolená omítka, místy až metrové pukliny ve zdivu), odpamátněný, postupně však
prochází rekonstrukcí. V severní části navazuje budova konírny, která je v majetku městyse (rovněž v dezolátním stavu).
Okolí areálu udržováno (likvidace zeleně). Areál je rozdělen mezi dva soukromé vlastníky (Apex, H. Dřevojánková a S. a J.
Holcovi), v současné době je částečně využíván pro zemědělské účely (osivo, píce, vinařství).

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem (m²)

21 516

přechozí využití

zemědělství

% zastavění

6

stávající ÚPD

zemědělství

Počet objektů v lokalitě

1

stávající využití v %

70

nejvhodnější budoucí využití

jiné(agroturistika)

Vlastnické vztahy
jednotliví vlastníci v %

fyzické osoby (2 FO)

Technický stav lokality
dopravní dostupnost - dálnice

R52 - 13 km

dopravní dospupnost - silnice

II/414 - 0 km

dopravní dostupnost - železnice

246 - Novosedly - 5 km

dopravní dostupnost - letiště

Brno-Tuřany - 45 km

existence ekologických zátěží

Nelze předpokládat

užitková voda

elektrická energie

ano

kanalizace

pitná voda

plyn

Poznámky
Majitel severní části areálu (Apex - HD) provádí postupnou rekonstrukci budov pro udržení rostlinné výroby. Dále
rekonstrukci sklepa pro vinařskou výrobu se zázemím. Vše z vlastních fin. prostředků, dlouhodobý proces. Uvažuje o
rekonstrukci části budov pro potřeby penzionu. Bez využití jsou doposud konírny navazující na areál (majetek městyse).
Vzhledem k dobré poloze je záměrem majitelky (Apex) nadále budovat areál k rekreačním účelům, vinné turistice a
agroturistice.

Fotodokumentace

Tento výstup má pouze informativní charakter.

2011 | RRAJM - Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno – Žabovřesky
Tel: (+420) 541 211 635
www.rrajm.cz
rrajm@rrajm.cz

