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Železárny Veselí
Identifikace lokality
ID
Název lokality
Název obce
ICZUJ
ORP

5304
Železárny Veselí
Veselí nad Moravou
586722
Veselí nad Moravou

Okres
Kraj
ORP kód
Okres kód
Kraj kód

Hodonín
Jihomoravský kraj
6218
CZ0645
CZ064

Popis geografické polohy lokality
Areál bývalých Železáren a.s. Veselí nad Moravou (nyní Z-Group Steel Holding, a.s.) se rozkládá v centru města na ploše téměř 45 ha v těsné blízkosti železniční stanice,
odkud je do areálu vyvedena vlečka. Železnice tvoří rozhraní mezi rezidenční a komerční (výrobní) zástavbou města. Silniční napojení není vzhledem k omezené podjezdné
výšce silnice I/54 zcela ideální. Středem areálu vede obslužná účelová komunikace.

Popis současného stavu lokality
Na areál Z-Group Steel Holding, a.s. (Ferromet, a.s.), který je v ÚPD vyčleněný pro výrobu a skladování, bezprostředně navazují další rozsáhlé nezasíťované pozemky.
Převážná část výroby je soustředěna do cca ½ areálu, zbylá část je až na skladové prostory nevyužita a bude postupně uvolňována pro potřeby případných investorů.
Území je pravděpodobně kontaminováno, je součástí Národní inventarizace kontaminovaných míst http://kontaminace.cenia.cz/.

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem
(m²)

přechozí využití

449 000

průmysl

% zastavění

60

stávající ÚPD

Počet objektů v
lokalitě

45

stávající využití
v%

50

nejvhodnější
budoucí využití

průmysl, skladování, kancelářské prostory

Vlastnické vztahy
jednotliví
vlastníci v %

Ferromet, a.s. - 100 %

výroba a skladování

Dopravní dostupnost lokality
dálnice
silnice
železnice
letiště

D2 - Břeclav - 44 km
I/54 - 0,6 km
343, 340 - Veselí nad Moravou - 0 km
Brno–Tuřany – 71 km

Technický stav lokality
existence
ekologických
zátěží

Lze předpokládat

užitková voda

ano

elektrická
energie

ano

kanalizace

ano

pitná voda

ano

plyn

ano

Poznámky k lokalitě
Plán napojení areálové komunikace a průmyslové zóny připravované k realizaci městem Veselí nad Moravou na silnici I/55. Z-Group Steel Holding a.s. je nepochybně
jedním z největších a co se případné revitalizace týče nejvýznamnějších brownfields na jižní Moravě. Budoucí využití areálu je možné očekávat opět v oblasti výroby a
služeb.

Fotodokumentace lokality

Tento výstup má pouze informativní charakter.

