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Průmyslová zóna  

  

Blansko – Vojánky 

 
 

  

Lokalita Vlastnictví 

  

obec/okres Blansko/Blansko obecní 13,4 ha 

katastrální území Blansko   

celková plocha 13,4 ha   

disponibilní plocha 4,6 ha   

cena za m
2
 420 Kč   

GPS 49°22'43.648"N, 
16°38'33.404"E 

  

  

Současný stav 

 

Město Blansko leží 20 km severně od Brna a je vstupní branou do Moravského krasu. Území průmyslové zóny se 
nachází v severní části města a navazuje na stávající výrobní zástavbu (Univa, a. s. a Blata, s. r. o.). Západní část zóny 
je ohraničena komunikací II/374, východní část zóny je vymezena ulicí Pražskou. Zastavitelná plocha v průmyslové 
zóně tvoří 42 000 m². Průmyslová zóna je z části obsazena - v území působí několik investorů z oblasti lehkého 
zpracovatelského průmyslu – BLATA, BMA Trading International, ALDO - Oldřich Pokladník, ATONA, ČEMEBO, 
Litostroj Power, Pilart, Pyrotek. 
 
Více na: http://www.blansko.cz/podnikani/prumyslova-zona/  
 

  

  

  

http://www.blansko.cz/podnikani/prumyslova-zona/
https://mapy.cz/zakladni?x=16.6426122&y=49.3788330&z=17&base=ophoto&source=coor&id=16.64261222222222,49.37879111111111
https://mapy.cz/zakladni?x=16.6426122&y=49.3788330&z=17&base=ophoto&source=coor&id=16.64261222222222,49.37879111111111
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Rozvojové možnosti a předpokládané využití  

 

V průmyslové zóně je možné umístit pouze investiční záměry spadající v rámci klasifikace CZ-NACE do oborů 10 – 
33. Uvedená disponibilní plocha je konečná – je vymezena sousedními využitými pozemky, stávajícími areály 
průmyslové výroby a pozemními komunikacemi. Nejsevernější část území končí cca 200 m jižně od hranice k. ú. 
Horní Lhota a Ráječko. Teoretickou možností zvažovanou MÚ Blansko je rozšíření PZ dále na sever, propojení 
s územím obce Ráječko o dostupnou plochu cca 10 ha. 

 

Územní plánování 

 

územně plánovací dokumentace Stavební úřad Blansko, 6. 12. 2011 (změna B2013) 

využití dle ÚPD výroba, skladování, průmysl 

podíl zemědělského půdního fondu (v %) 100 

provedení hydrogeologického průzkumu ne 

plocha určená k zástavbě podle ÚPD ZP 50 % - 60 %; 2 – 6 NP; samostatně stojící objekty, 
sklonitá střecha není předepsána 

vydané územní rozhodnutí na technickou infrastrukturu (09-10/2002) 

  

Technická infrastruktura 

  

vodovod DN 200 

kanalizace DN 300 – 800 (dešťová), DN 300, 400 (splašková) 

plynovod STL – DN 150 

elektřina VN – 22 kV, trafostanice 

datové připojení ano 

skládka odpadu Březinka – 38 km, spalovna odpadu v Brně (ul. 
Jedovnická) – 33 km 

  

Dopravní napojení 

 

dálnice D1 Praha – Brno (exit Brno 25 km) 

silnice I. a II. třídy I/43 – 7 km (Černá Hora); II/374 – na hranici pozemku 

železnice žst. Blansko – 3,5 km 

letiště Brno – Tuřany – 33 km 
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Omezení výstavby 

  

ochranné pásmo TI ano, částečně 1 m pro přeložku a nové části linky 

 

Kontakt  

  

jméno MÚ Blansko – Ing. Jiří Crha – starosta 

adresa nám. Svobody 3, 678 01 Blansko 

telefon +420 516 775 181 

email crha@blansko.cz 

www www.blansko.cz 
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