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Areál bývalého statku, sýpky
Identifikace lokality
ID
Název lokality
Název obce
ICZUJ
ORP

4109
Areál bývalého statku, sýpky
Valtice
584975
Břeclav

Okres
Kraj
ORP kód
Okres kód
Kraj kód

Břeclav
Jihomoravský kraj
6204
CZ0644
CZ064

Popis geografické polohy lokality
Areál statku leží ve středu města Valtice při silnici I/40, přístupný je krajskou silnicí III/41415. Město je vzdáleno 12 km od Břeclavy a 12 km od Mikulova. Kmenová parcela
1220 v k.ú. Valtice má výměru 25 032 m2, LV 2291, LV 2476 – vše zastavěná plocha, z toho 15 163 m2 je společný dvůr – LV 2291. V areálu se nachází více než 5 objektů.

Popis současného stavu lokality
Majoritu ve vlastnictví areálu má společnost Viva Valtice (Ing. Kupský). Budovy 2-3 podlažní, cihlové v rozdílném technickém stavu. Některé jsou v pronájmu jako sklad
stavebnin, restaurace. Poměrně rozsáhlá lokalita s převážně cihlovými budovami rozdílného stáří je součástí městské zástavby.

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem
(m²)

přechozí využití

zemědělství

stávající ÚPD

zemědělství

% zastavění
Počet objektů v
lokalitě

24 268
38
5

Vlastnické vztahy
jednotliví
vlastníci v %

fyz. osoba, práv osoba (Viva) - 73 %, město Valtice - 27 %

stávající využití
v%

30

nejvhodnější
budoucí využití

obchod, sklady, parkoviště

Dopravní dostupnost lokality
dálnice
silnice
železnice
letiště

D2 - ex. Břeclav - 15 km
I/40 - 0 km
246 - žst. Valtice - 1 km
Brno-Tuřany - 60 km

Technický stav lokality
existence
ekologických
zátěží

nelze předpokládat

užitková voda

ano

elektrická
energie

ano

kanalizace

ano

pitná voda

ano

plyn

ano

Poznámky k lokalitě
Kapacitní možnosti areálu jsou pokryty zhruba z 75 %. Majoritní vlastník má záměr prodeje/pronájmu některých nevyužitých prostor. V roce 2019 odkoupilo město Valtice
cca 6500 m2 a několik polorozbořených, nevyužívaných budov za účelem vybudování kapacitního parkoviště. Rada města schválila první kroky ve věci projektování,
získání dotace a vybudování parkoviště.

Fotodokumentace lokality

Tento výstup má pouze informativní charakter.

