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Průmyslová zóna  

  

Blučina 

  

  

Lokalita Vlastnictví 

  

obec/okres Blučina/Brno-venkov soukromé 55 ha 

katastrální území Blučina   

celková plocha 55 ha   

disponibilní plocha 40 ha   

GPS 49°3'32.495"N, 
16°39'36.751"E 

  

  

Současný stav 

 

Průmyslová zóna je situována několik kilometrů jižně od města Brna, u obce Blučina. Jedná se o exkluzivní místo  
přímo na exitu dálnice D2 (bez využívání komunikací nižších tříd a místních komunikací). Průmyslová zóna je od roku 
2016 napojena na dálnici D2 a okružní křižovatkou na silnici II/416, dále byly vytvořeny přípojky inženýrských sítí 
(voda, el. energie, plyn atp.) 
 
Průmyslová zóna je téměř připravena. Významnou část pozemků (45 %) vlastní projektové společnosti investiční 
skupiny Leo Minor Group. Na části zóny se rozkládá park společnosti CTP Invest (27 %). Zbylá plocha je vlastněna 
několika soukromými osobami a příprava investiční výstavby ještě není dokončena.  
 
V průmyslové zóně již byl realizován skladový areál společnosti DB Schenker. Probíhají hrubé terénní úpravy pro 
úplné vyrovnání mírného výškového sklonu zóny (vyrovnání rozdílů do 4 m výšky na 800m délky).  

  

  

https://www.ctp.eu/industrial-warehouse-office-finder/czech-republic/ctpark-blucina/
https://mapy.cz/zakladni?x=16.6602086&y=49.0590686&z=17&source=coor&id=16.660208611111113,49.05902638888889
https://mapy.cz/zakladni?x=16.6602086&y=49.0590686&z=17&source=coor&id=16.660208611111113,49.05902638888889
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Rozvojové možnosti a předpokládané využití  

 

Připravována je výstavba přeložky silnice II/416 – obchvat Blučina, který dokončí propojení dálnice D2 a D52 (Brno-
Vídeň). Lokalitu je možné využít pro potřeby průmyslové výroby a logistiky, přípustné je i ostatní obslužné a 
komerční využití (např. parkování dálkové přepravy, datová logistika, čerpací stanice PHM, výroba el. energie atp.). 
 
Bezproblémové napojení na dálnici, dostatečné kapacity médií inženýrských sítí, specifický potenciál VVTL 
plynovodu a páteřního datového kabelu ČR (Telia Sonera) vytváří prostor i pro netradiční projekty pro např. 
umístění výrobny el. energie, datového skladu atp. 
 
Z hlediska pracovních sil je lokalita velmi zajímavá, jelikož zóna leží na vstupu do aglomerace města Brna. Současné 
průmyslové zóny města Brna jsou zásobovány pracovní silou z celého regionu jižní Moravy. Očekáváme větší 
upřednostnění nabídky zaměstnání v nové zóně, odpadá nutnost dojíždět za prací až do města Brna. 

 

Územní plánování 

 

územně plánovací dokumentace SÚ Židlochovice ÚPO Blučina 04/2000 

využití dle ÚPD plochy výroby, logistiky, jiného využití 

podíl zemědělského půdního fondu (v %) vydán souhlas s vynětím ze ZPF pro 62 % rozlohy 

provedení hydrogeologického průzkumu ne 

plocha určená k zástavbě podle ÚPD 100 

vydané územní rozhodnutí vydaná různá stavební povolení a územní rozhodnutí, 
např. inženýrské sítě, terénní úpravy atp. 

  

Technická infrastruktura 

  

vodovod DN 150 – na pozemku, vydáno územní rozhodnutí na 
vlastní studny 

kanalizace napojení na současnou ČOV, vydáno územní rozhodnutí 
na novou ČOV 

plynovod napojeno na VTL, reg. stanice VTL-STL 2000 m
3
/h, možno 

realizovat připojení na VVTL 

elektřina 22 kV napojeno, 110 kV nebo 400 kV – možno realizovat 

datové připojení přípojka CETIN, lokalitou prochází tranzitní datový kabel 
ČR – Telia Sonera 

skládka odpadu Bratčice – 8 km, Žabčice – 12 km 
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Dopravní napojení 

 

dálnice D2 (exit 11) – 0 km, křížení D1-D2 – 11 km, D52 – 10 km 

silnice I. a II. třídy II/416 – 0 km, připravovaná výstavba přeložky II/416 – 
obchvat Blučina 

železnice č. 250 Brno – Břeclav (napojení Židlochovice – 5,5 km) 

letiště Brno – Tuřany – 17 km 

  

Omezení výstavby 

  

ochranné pásmo TI ano, VVTL plynovod, produktovod, kabel Telia Sonera 

ochranné pásmo dálnice ano, částečně 

ostatní řeka Litava, silnice II/416 

 

Kontakt  

  

instituce Leo Minor Group, s.r.o. 

jméno Ing. David Grolig, Ph.D. (jednatel) 

adresa Křížová 18, CZ 603 00 Brno 

telefon +420 541 321 320, +420 608 558 710 

email david.grolig@leominorgroup.cz 

www www.leominorgroup.cz 
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