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Průmyslová zóna  

  

Tišnov – Díly pod městem 

  

  

Lokalita Vlastnictví 

  

obec/okres Tišnov/Brno-venkov soukromé 12,3 ha 

katastrální území Tišnov obecní 3 ha 

celková plocha 15,3 ha   

disponibilní plocha 15,3 ha   

GPS 49°20'22.872"N, 
16°25'42.088"E 

  

  

Současný stav 

 

Průmyslová zóna se nachází v jihovýchodní části města Tišnova při silnici II/385 na hranici zastavěného území katastru. 
V ose plochy jsou budovány výrobní kapacity (na jihovýchodní a severozápadní hranici). Převážně rovinatá plocha je 
určená pro průmyslovou výstavbu. Má pravidelné dopravní spojení prostředky HD (vlak, autobus).  
 
Většina plochy průmyslové zóny je ve vlastnictví fyzických osob, zbylou část tvoří pozemky města. Podle ÚPn (Z41 B - 
09/2016) se jedná o zónu určenou pro lehký průmysl. Část lokality je zahrnuta do záplavového území. Středotlaký 
plynovod je naveden až na okraj pozemku (možné jeho posílení z okolních závodů). Ze silnice II. třídy je naplánován 
výjezd. Město v minulosti jednalo s vlastníky pozemků o výkupu, což se dosud nepodařilo, nebylo tak možné lokalitu 
zajistit inženýrskými sítěmi. 

  

  

  

https://mapy.cz/zakladni?x=16.4283578&y=49.3397286&z=17&source=coor&id=16.42835777777778,49.339686666666665
https://mapy.cz/zakladni?x=16.4283578&y=49.3397286&z=17&source=coor&id=16.42835777777778,49.339686666666665
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Rozvojové možnosti a předpokládané využití  

 

Jedná se o hlavní rozvojovou plochu pro výrobní funkci ve městě, řeší koncepci hospodářského rozvoje města, je 
dlouhodobě sledovaným záměrem. Pro bezproblémový provoz bude třeba zajistit dostatečné kapacitní napojení na 
rozvodnou síť elektrické energie, výstavbu dešťové kanalizace a napojení na rychlostní komunikaci. Vzhledem k tomu, 
že možnost napojení lokality na inženýrské sítě nebyla dosud podrobně prověřena, dá se očekávat delší celková doba 
na realizaci plánovaného investičního záměru. V jihozápadní části PZ probíhá prodej zhruba 1 ha pozemků 
prostřednictvím RK (ve vlastnictví fyzických osob).  
 
Další rozvojové možnosti se nabízí na sousední ploše (Z37) určené pro smíšenou výrobní funkci v průmyslové zóně 
Mlýnisko na jihovýchodním okraji města (6,7 ha). 

 

Územní plánování 

 

územně plánovací dokumentace ÚPn 09/2016 

využití dle ÚPD průmyslová výroba (plochy změn) 

podíl zemědělského půdního fondu (v %) 100 

provedení hydrogeologického průzkumu ano 

plocha určená k zástavbě podle ÚPD 100 % 

vydané územní rozhodnutí ne 

  

Technická infrastruktura 

  

vodovod možnost napojení 100 m od hranice pozemku 

kanalizace kanalizace – 500 m, ČOV – 2 km, recipient – 500 m 

plynovod STL v místě 

elektřina možnost napojení 200 m od hranice pozemku 

datové připojení  

skládka odpadu Dolní Rožínka – 23 km, spalovna Brno – 27 km 

  

Dopravní napojení 

 

dálnice D1 Praha – Brno (exit Velká Bíteš 20 km) 

silnice I. a II. třídy I/43 – 13 km od hranice lokality 

železnice žst. Hradčany – 600 m 

letiště Brno – Tuřany – 31 km 
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Omezení výstavby 

  

záplavové území 50 % území se nachází v záplavovém území Svratky 

ochranné pásmo TI ano, OP VTL 

ochranné pásmo železnice ano – omezeno 60 m plochy 

ostatní ano, půdní fond 

 

Kontakt  

  

kontaktní osoba Ing. Hana Červenková, MÚ Tišnov, OÚP 

adresa náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov 

telefon +420 549 439 757 

email hana.cervenkova@tisnov-mesto.cz 

www www.tisnov.cz 

 
 

  
 


