Identifikace lokality
ID

6306

Název lokality

Kasárna

Název obce

Bohdalice-Pavlovice

ICZUJ

592901

ORP kód

6219

ORP

Vyškov

Okres kód

CZ0646

Okres

Vyškov

Kraj kód

CZ064

Kraj

Jihomoravský kraj

Popis geografické polohy lokality
Areál se nachází cca 1 km severně od obce Bohdalice-Pavlovice (800 obyv.) podél účelové asfaltové cesty na okraji lesa, 7
km jižně od Vyškova.

Popis současného stavu
Od roku 2006 došlo k postupnému převodu kasáren z majetku MO na obec, která začala objekty intenzivně pronajímat
podnikatelským subjektům, které tak dnes působí na cca 50 % plochy lokality (dílny – zámečník, svářeč, tesař, plastové díly
k autům, ekologické zemědělské sdružení).

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem (m²)

51 300

přechozí využití

armáda

% zastavění

8

stávající ÚPD

není

Počet objektů v lokalitě

19

stávající využití v %

50

nejvhodnější budoucí využití

skaldy, dílny

Vlastnické vztahy
jednotliví vlastníci v %

obec - 100 %

Technický stav lokality
dopravní dostupnost - dálnice

D1 - ex. Vyškov - 6,5 km

dopravní dospupnost - silnice

II/ 431 - 200 m

dopravní dostupnost - železnice

340 - Nesovice - 10 km, 300 Vyškov - 8,7 km

dopravní dostupnost - letiště

Brno-Tuřany - 35 km

existence ekologických zátěží

lze předpokládat

užitková voda

ano

elektrická energie

ano

kanalizace

ne

pitná voda

ne

plyn

ne

Poznámky
V plánu je lokalitu dovybavit inž. sítěmi (projekt vodovodního řadu - pitné vody z fin. zdrojů MMR – Podpora úprav bývalých
vojenských areálů k obecnímu využití - dotace na výstavbu 500 m vodovodního potrubí schválena 2010 - cca 2,5 mil Kč) a
rekonstruovat část areálu na ubytovací kapacity. Vzhledem k deklarované insolvenci některých fungujících firem je možné
předjímat fluktuaci nájemců. V areálu působí fy Poke (dřevařská stavební spol.), Austin (USA - sklad trhavin). Stále je volná
budova štábu, která je velmi dobře zachovalá, s řadou kancelářských prostor.

Fotodokumentace

Tento výstup má pouze informativní charakter.
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