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Průmyslová zóna  

  

Kyjov – Traktorka 

  

  

Lokalita Vlastnictví 

  

obec/okres Kyjov/Hodonín soukromé 4,9 ha 

katastrální území Kyjov obecní 2,5 ha 

celková plocha 7,4 ha (lokalita Z86)   

disponibilní plocha 2,5 ha   

GPS 49°0'13.337"N, 
17°6'45.997"E 

  

  

Současný stav 

 

Řešené území se nachází na jihozápadním okraji města Kyjova. Území má lichoběžníkový tvar, přičemž jeho 

severozápadní hranici tvoří silnice II/422 Kyjov – Svatobořice-Mistřín, ulice Svatoborská. Ta odděluje výrobní zónu 

„Traktorka“ od zóny komerční, zóny veřejného vybavení a od ploch pro bydlení (smíšených obytných). 

Severovýchodní hranice je tvořena plochou silniční dopravy; navrženo je její propojení na silnici II/432. Jihovýchodní 

hranici tvoří areál výrobní firmy. Jihozápadní hranice řešeného území je tvořena koridorem územní rezervy pro 

přeložku silnice I/54, tzv. jižní obchvat města. Jedná se o zemědělsky využívanou plochu – orná půda nejvyšší třídy 

ochrany, mírně se svažující k jihovýchodu. Ve střední části řešeného území je umístěn komerční areál s využitím pro 

maloobchod a velkoobchod. 

  

  

https://mapy.cz/zakladni?x=17.1153197&y=49.0026173&z=16&base=ophoto&source=coor&id=17.112776944444445%2C49.003704722222224
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1153197&y=49.0026173&z=16&base=ophoto&source=coor&id=17.112776944444445%2C49.003704722222224
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Rozvojové možnosti a předpokládané využití  

 

Záměrem města Kyjova je iniciovat především posílení výrobní a provozní kapacity stávající průmyslové zóny a její 

rozšíření o nové rozvojové plochy. Z hlediska budoucího využití průmyslové zóny se předpokládá, že zde budou 

provozovány ekonomické aktivity spojené s výrobou, skladováním, velkoobchodem a maloobchodem. Nástrojem 

k dosažení rozvoje dané lokality má být v první fázi vybudování nové obslužné komunikace pro příjezd ke stávajícím 

i budoucím objektům a dále realizace ostatní technické infrastruktury v podobě vodovodu, kanalizace, vedení NN, 

veřejného osvětlení a sítě sdělovacích kabelů. Disponibilní plocha 2,5 ha je v majetku města. 

 

Územní plánování 

 

územně plánovací dokumentace Územní plán Kyjov účinný k datu 7. 1. 2014 

ÚZEMNÍ STUDIE KYJOV, TRAKTORKA 

LOKALITA SVATOBORSKÁ (Z86) ze dne 17. 12. 2015, 

ev. č. 215 – 001 – 659 

využití dle ÚPD Plochy smíšené výrobní, řešené území je totožné 

s vymezením lokality Z86 vyznačeným ve Výkrese 

základního členění území. 

podíl zemědělského půdního fondu (v %) 100 % 

Dotčené pozemky jsou zařazeny do zemědělského 

půdního fondu a pro umístění stavby musí být ze 

zemědělského půdního fondu vyňaty. Zábor a vynětí ze 

ZPF jsou minimalizovány pouze na plochu vozovky a 

zpevněných ploch. Vynětí ploch ze ZPF pro plánovanou 

výstavbu výrobních objektů a jejich příslušenství budou 

řešit jednotliví individuální stavebníci. Stavba není 

umístěna na pozemcích určených pro plnění funkce lesa. 

provedení hydrogeologického průzkumu ne 

plocha určená k zástavbě podle ÚPD ano 
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vydané územní rozhodnutí ne 

  

Technická infrastruktura 

  

vodovod na hranici pozemku ( v návrhu DN 100) 

kanalizace splašková (v návrhu DN 250), dešťová (v návrhu DN 300, 

400) 

plynovod STL – na hranici pozemku, možnost napojení 

elektřina VN – možnost napojení 

datové připojení na hranici pozemku, možnost napojení 

skládka odpadu Těmice – 16 km 

  

Dopravní napojení 

 

dálnice D2 Brno – Bratislava (exit 48 Břeclav – 63 km) 

silnice I. a II. třídy I/54 – 1 km, II/422 – na hranici lokality 

železnice žst. Kyjov – 2,5 km 

letiště Brno – Tuřany – 49 km 

železniční vlečka areál Šroubáren – 1,8 km 

  

Omezení výstavby 

  

ochranné pásmo technické infrastruktury Navržená stavba se dotýká ochranných pásem správců 

inženýrských sítí: 

- vodovod – Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

- kanalizace – Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

- plynovod NTL, STL, VTL – Gasnet s.r.o. 

- sdělovací a optické kabely – CETIN a.s. 

kabely NN, VN – E.ON Česká republika, s.r.o. 
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ochranné pásmo dopravní infrastruktury ochranné pásmo veřejného vnitrostátního letiště Kyjov 

záplavové území ne 

ostatní Lokalita se nachází v území, které není chráněno 

vyhlášením památkové rezervace, památkové zóny, 

zvláště chráněného území, záplavového území apod. 

 

Kontakt  

  

jméno MÚ Kyjov – Mgr. František Lukl, MPA – starosta 

adresa Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 

telefon +420 518 697 401 

email urad@mukyjov.cz 

www www.mestokyjov.cz 
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