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Areál PPS Agro Strachotín
Identifikace lokality
ID
Název lokality
Název obce
ICZUJ
ORP

4204
Areál PPS Agro Strachotín
Popice
584819
Hustopeče

Okres
Kraj
ORP kód
Okres kód
Kraj kód

Břeclav
Jihomoravský kraj
6207
CZ0644
CZ064

Popis geografické polohy lokality
Areál zemědělského družstva PPS Agro Strachotín leží ve východní části katastru obce Popice (930 obyv.) při státní silnici III. třídy (II/420 Hustopeče – Mikulov je vzdálena
cca 1 km).

Popis současného stavu lokality
PPS Agro Strachotín je stále fungujícím subjektem, a to na přibližně 20 % plochy z takřka 10 ha areálu, zbylá část je nevyužitá. Skládá se z 15 objektů v různém technickém
stavu, většinu bude nutné demolovat. V ÚPD je areál zapsán jako plocha určená pro výrobu, zemědělství a sklady (bez živočišné produkce a bydlení), výhodou areálu je
dobrá dopravní dostupnost.

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem
(m²)

přechozí využití

% zastavění
Počet objektů v
lokalitě

96 000
40
15

Vlastnické vztahy
jednotliví
vlastníci v %

fyzické osoby, PPS Agro, ČR

stávající ÚPD

zemědělství
plocha pro průmysl, zemědělskou výrobu, rozvoj drobných
služeb

stávající využití
v%

40

nejvhodnější
budoucí využití

sklady, dílny

Dopravní dostupnost lokality
dálnice
silnice

D2 - ex. Hustopeče - 8 km
II/ 420 - 700 m

železnice

250 - Šakvice - 3 km

letiště

Brno-Tuřany - 36 km

Technický stav lokality
existence
ekologických
zátěží
elektrická
energie
pitná voda

ano
ano - trafo v areálu
ano - přípojka v areálu

užitková voda

ne

kanalizace

ne

plyn

ne - 100 m od areálu

Poznámky k lokalitě
Jedná se o značně zanedbaný areál, který bude vyžadovat kompletní revitalizaci a především společnou chuť jednotlivých majitelů k prodeji. Je to nezbytný předpoklad
dalšího provozu, kterým můžou být výrobní a skladové aktivity. V obci proběhla komplexní pozemková úprava a všechny parcely jsou s vlastníky. Na části nezastavěné
plochy o výměře cca 2,31 ha je postavena FVE (majitel VVS Verměřovice) a bývalé dílny s přilehlou plochou (cca 0,12 ha) jsou pronajaty na likvidaci autovraků.

Fotodokumentace lokality

Tento výstup má pouze informativní charakter.

