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Areál ZD
Identifikace lokality
ID

7212

Okres

Název lokality

Areál ZD

Kraj

Název obce

Vratěnín

ORP kód

ICZUJ

595110

Okres kód

ORP

Znojmo

Kraj kód

Znojmo
Jihomoravský kraj
6220
CZ0647
CZ064

Popis geografické polohy lokality
Areál ZD leží na okraji obce Vratěnín, která se nachází cca 42 km západně od Znojma. Zemědělský areál se rozkládá přibližně 500 m severně od zastavěné části obce př
silnici III. třídy směr Dešná (cca 0,8 km od II/408).

Popis současného stavu lokality
V minulosti se areál využíval pro chov skotu a prasat. V současné době je areál téměř nevyužívaný. Objekty (zděné i montované) jsou v relativně špatném technickém
stavu. Rekonstrukcí prochází střed areálu, který je příležitostně využíván pro sklad zrna a sena. V západní části je na ploše cca 0,7 ha provozován autokros. Kromě
hospodářských budov se zde nachází nevyužívané garáže, administrativní objekty, zarůstající silážní žlaby. Jednotlivé budovy/pozemky jsou v majetku fyzických (L.
Karásek) i právnických osob (Agro Uherčice, Správa statku Ladno) a PF ČR.

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem
(m²)

přechozí využití

% zastavění
Počet objektů v
lokalitě

60 000
22
15

Vlastnické vztahy
jednotliví
vlastníci v %

právnická osoba, fyzická osoba, ČR (PF)

stávající ÚPD

zemědělství
Zemědělská výroba, průmyslová výroba, sklady

stávající využití
v%

10

nejvhodnější
budoucí využití

zemědělství, jiné (sklady)

Dopravní dostupnost lokality
dálnice

D1 - Velké Meziříčí - 74 km

silnice

II/409 - 1 km, I/38 - 30 km

železnice

Drosendorf (Rak) - 7,5 km; 243 - Jemnice - 16 km

letiště

Brno-Tuřany - 112 km, Wien-Schwechat - 127 km

Technický stav lokality
existence
ekologických
zátěží

Lze předpokládat

elektrická
energie

ano

pitná voda

ano

užitková voda

ano

kanalizace
plyn

Poznámky k lokalitě
Areál je možné restrukturalizovat pro jakýkoliv druh podnikání v oblasti zemědělství, výroby, skladování, služeb, případně volnočasových aktivit. Podmínkou je spolupráce
stávajících majitelů.

Fotodokumentace lokality

Tento výstup má pouze informativní charakter.

