Podnikatelské příležitosti

Znojmo – Pod Městským lesíkem

Lokalita

Vlastnictví

obec/okres

Znojmo/Znojmo

obecní

5,03 ha

katastrální území

Znojmo

stát

0,27 ha

celková plocha

5,3 ha

disponibilní plocha

4,3 ha

GPS

48°52'21.074"N,
16°2'30.655"E

Současný stav
Území se nachází v severní části města Znojma, přibližně 14 km od hranic s Rakouskem. Je vymezeno železniční tratí,
silnicí II/361 a II/399. Na severu se nachází menší rybník, který je ekologicky významným krajinným prvkem. Na
východní straně pak komplex zeleně „Městský lesík“ se zázemím pro volnočasové aktivity.
Rovinatý až mírně svažitý pozemek je dosud částečně zemědělsky využíván (zrušená vinice). Okolní zástavba je
novodobá a urbanisticky nesourodá, typická pro okrajové části města (staré venkovské a nové sídlištní stavby, stanice
pohonných hmot, supermarket).
Je zpracována územní studie „Pod Městským lesíkem“, která uvažuje dvě varianty možného prostorového uspořádání
budoucích funkcí – residenční, občanské vybavenosti a volnočasových aktivit včetně zeleně. Areál je předmětem
nabídky podnikatelských nemovitostí města Znojma.
Více na: http://www.znojmobusiness.cz
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Rozvojové možnosti a předpokládané využití
Poloha lokality Pod Městským lesíkem je pro výstavbu velmi atraktivní. Cílem projektu je vyřešení nedostatečných
bytových kapacit města umístěním víceetážových bytových domů a individuálního bydlení v rodinných domech. Je
nutné dobudovat splaškovou kanalizaci, retenční nádrž a přeložky vodovodu.

Územní plánování
územně plánovací dokumentace

MÚ Znojmo 07/2017 po změně č. 1

využití dle ÚPD

plochy individuálního a hromadného bydlení
s občanskou vybaveností sloužící hlavní funkci

podíl zemědělského půdního fondu (v %)

80

provedení hydrogeologického průzkumu

ne, zhoršená propustnost geologického podloží

plocha určená k zástavbě podle ÚPD

Územní studie „Pod Městským lesíkem“ – cca 40 %,
bytová výstavba omezena na 4 NP

vydané územní rozhodnutí

ne

Technická infrastruktura
vodovod

DN 100

kanalizace

pouze dešť ová, nutno dobudovat splaškovou a retenční
nádrž

plynovod

medium pressure DN 100, DN 150

elektřina

22 kV – 200 m; v návrhu je vedení pod silnicí II/361 a
trafo

datové připojení
skládka odpadu

Oblekovice – 7 km

Dopravní napojení
dálnice

D52 – 41 km (Pohořelice exit)

silnice I. a II. třídy

II/361 – 0 km. II/399 – 0 km

železnice

žst. Znojmo – 1,5 km

letiště

Brno – Tuřany – 72 km, Wien – 103 km

hraniční přechod

Hatě 14 km (AT)
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Omezení výstavby
ochranné pásmo TI

zásobování vodou (bude řešeno přeložkou)

ostatní

vodní plocha (nezastavitelné pásmo veřejné zeleně)

Kontakt
kontaktní osoba

MÚ Znojmo – Ing. arch. Alena Kolmanová

adresa

Obroková 2/10, 669 22 Znojmo

telefon

+420 515 216 340, +420 739 389 016

email

alena.kolmanova@muznojmo.cz

www

www.muznojmo.cz
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