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Průmyslová zóna  

  

Letovice 

  

  

Lokalita Vlastnictví 

  

obec/okres Letovice/Blansko soukromé 12,5 ha 

katastrální území Letovice   

celková plocha 12,5 ha   

disponibilní plocha 12,5 ha   

GPS 49°32'59.110"N 
16°35'32.207"E 

  

  

Současný stav 

 

Předmětné pozemky se nachází ve východní části města při silnici III/3744 ve směru na Kladoruby. Jsou ve vlastnictví 2 

fyzických osob, které jednají ve shodě – se záměrem dalšího prodeje pro podnikatelské využití. Lokalita dosud 

využívána jako zemědělská plocha a orná půda (97 % je třída ochrany II., zbylá 3 % třída IV.). Dlouhodobě je zájmem 

stávajících vlastníků i města Letovice prodej ploch případným zájemcům (dohoda s městem a propagace jeho 

prostřednictvím), pro město je realizace průmyslové zóny jednou z priorit.  

 

Stávající majitelé pozemků jednají s MÚ Letovice k možnostem zainvestování a výstavby průmyslové zóny. V území 

dosud na 0,7 ha plochy působí spol. Letokov, a. s.   

 

  

 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.5922797&y=49.5497945&z=17&source=coor&id=16.592279722222223,49.549752777777776
https://mapy.cz/zakladni?x=16.5922797&y=49.5497945&z=17&source=coor&id=16.592279722222223,49.549752777777776
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Územní plánování 

 

územně plánovací dokumentace 09/2011 MÚ Letovice 

využití dle ÚPD průmyslová výroba 

podíl zemědělského půdního fondu (v %) 100 

provedení hydrogeologického průzkumu ne 

plocha určená k zástavbě podle ÚPD výška budov max. 15 m 

vydané územní rozhodnutí ne 

  

Technická infrastruktura 

  

vodovod DN 150 na hranici pozemku 

kanalizace DN 400 – 100 m, napojená na ČS a ČOV 

plynovod NTL 100 – 370 m, v silnici III. třídy 

elektřina VN 22 kV - na hranici pozemku 

datové připojení  

skládka odpadu Březinka – 13 km, spalovna odpadu v Brně (ul. 
Jedovnická) – 48 km 

  

Dopravní napojení 

 

dálnice D1 Praha – Brno (exit Brno 50 km) 

silnice I. a II. třídy I/43 – 1,2 km od lokality 

železnice žst. Letovice – 3,3 km 

letiště Brno – Tuřany – 52 km, Letovice – 200 m 

  

Omezení výstavby 

  

ochranná pásma ochranné pásmo lesa; chráněné ložiskové území (CHLÚ)  

ostatní letiště Letovice 200 m od hranice PZ 
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Kontakt 

  

kontaktní osoba  

adresa MÚ Letovice - Mgr. Petr Novotný – starosta 

telefon Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 

email +420 516 482 212, +420 775 292 443 

www mu.novotny@letovice.net 
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