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Tasovický mlýn
Identifikace lokality
ID
Název lokality

7230
Tasovický mlýn

Okres
Kraj

Název obce

Tasovice

ORP kód

ICZUJ

594920

Okres kód

ORP

Znojmo

Kraj kód

Znojmo
Jihomoravský kraj
6220
CZ0647
CZ064

Popis geografické polohy lokality
Areál nejméně pět set let staré klášterní rezidence a vodního mlýna se nachází při jihozápadním okraji historického jádra obce v části zvané Tasovičky (cca 5,5 km JZ od
Znojma). Stojí při náhonu přitékajícího od splavu na řece Dyji vzdáleného asi 1 km proti proudu řeky Dyje. Přístup k areálu zajišťuje úzká asfaltová komunikace.

Popis současného stavu lokality
Stavba je rozdělena na dvě části : Jižní křídlo (technologie mlýna) a přilehlá část křídla východního (obytné prostory) - 1100 m2 (70 % zastavění) Severní křídlo (v přízemí
hostinec, nad ním sál–kino) - 350 m2 (100 %) Budovy jsou ve velmi špatném stavu po téměř 60-tileté devastaci. Budovy jsou téměř bez střech, nosné stavební konstrukce
částečně chybí nebo se zřítily. Severní křídlo je po požáru v roce 2009.

Velikost lokality

Způsob využití lokality

Rozloha celkem
(m²)

přechozí využití

% zastavění
Počet objektů v
lokalitě

1 450
79
2

Vlastnické vztahy
jednotliví
vlastníci v %

BK Fenix s.r.o. - 100 %

stávající ÚPD

občanská vybavenost (bydlení, pohostinství a kinosál)
veřejné vybavení

stávající využití
v%

0

nejvhodnější
budoucí využití

bydlení

Dopravní dostupnost lokality
dálnice
silnice
železnice
letiště

R52 - Pohořelice - 33 km
I/53 - 1 km
246 - Znojmo - 2 km
Brno-Tuřany - 70 km, Wien-Schwechat - 80 km

Technický stav lokality
existence
ekologických
zátěží

ne

užitková voda

ne

elektrická
energie

ano

kanalizace

ano

pitná voda

ano

plyn

ano

Poznámky k lokalitě
Kulturní památka ÚSKP r.č. 48925/7-8325 (od roku 1987). Tento fakt brání demolici objektů v areálu. Případná rekonstrukce však bude finančně náročná. Bez údržby
hrozí další degradace - ohrožení okolní zástavby, lokální skládky.

Fotodokumentace lokality

Tento výstup má pouze informativní charakter.

