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Logistický a výrobní areál
Identifikace lokality
ID
Název lokality
Název obce
ICZUJ
ORP

7107
Logistický a výrobní areál
Moravský Krumlov
594482
Moravský Krumlov

Okres
Kraj
ORP kód
Okres kód
Kraj kód

Znojmo
Jihomoravský kraj
6212
CZ0647
CZ064

Popis geografické polohy lokality
Logistický a výrobní areál Moravský Krumlov disponuje kvalitním přístupem na okolní silniční síť. Prostřednictvím silniční sítě je zajištěno napojení na evropské dopravní
koridory sítě TEN-dálnice D1, D2. V dosahu je mezinárodních letiště v Brně - Tuřanech.

Popis současného stavu lokality
Areál vystavěn v letech 1998 – 2002 jako závod společnosti Vertex Litomyšl. V přípravě částečná rekonstrukce (decentralizace zdrojů tepla, zateplení, stavební úpravy).
Technické údaje: tlakový vzduch - v halách D1 až D4 jsou instalovány dostatečně dimenzované páteřní rozvody DN 100 až 120 mm, s hustou sítí rozvodů DN 50 až 60 mm,
rozvody jsou pro tlak 7 bar; únosnost podlah 2 -3 t/m2; světlá výška - využitelná výška (3,8 – 7,7 m); mostový jeřáb - 2x (1 a 1,6 t).

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem
(m²)

přechozí využití

průmysl

stávající ÚPD

průmysl

% zastavění
Počet objektů v
lokalitě

58 444
40
13

Vlastnické vztahy
jednotliví
vlastníci v %

Industrial Park, s.r.o. - 100 %

stávající využití
v%

30

nejvhodnější
budoucí využití

průmysl, logistika, sklady

Dopravní dostupnost lokality
dálnice
silnice
železnice
letiště

D1 – ex. Rosice - 25 km, R52 - 25 km
III/4133 – 0 km
244 - Moravský Krumlov - 5 km
Brno-Tuřany - 40 km

Technický stav lokality
existence
ekologických
zátěží
elektrická
energie
pitná voda

ne
ano - kapacita vedení 100 kW s m
ano - průtok 10 m3/hod

užitková voda
kanalizace
plyn

ano
ano - dešťová i splašková
ano

Poznámky k lokalitě
V areálu fungují drobné firmy a živnostníci - je ve větší části využíván jako sklady, pro kompletaci zboží, autodopravu apod. Od roku 2017 i fa Kuwopa (výroba vánočních
ozdob). Součástí areálu pozemek o výměře 3 333 m2.

Fotodokumentace lokality

Tento výstup má pouze informativní charakter.

