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Název lokality Kyjov - Jih 

Okres/ORP 
Hodonín/Kyjov 

Obec (počet obyvatel) 
Kyjov (11 505) 

Katastrální území 
Kyjov 

Celková plocha v ha 
5,5 

Počet parcel 
3 

Cena za m2 

 

Disponibilní plocha 
1,6 

Topografie – typ terénu 
rovinatý, v části mírně svažitý 

Vlastnictví  
soukromé 
obecní 
státní  
družstevní 
jiné 

v % 
 
100 

v ha 
 
 

Územně plánovací dokumentace
 

ÚPn SÚ Kyjov, 12/2013 
Využití podle územně plánovací 
dokumentace  
smíšené výrobní plochy 

Podíl zemědělského půdního fondu 
- ZPF (v %) 
100 

Provedení hydrogeologického průzkumu ne 

Technická infrastruktura 
vodovod 
kanalizace 
plynovod 
elektřina 
centrální zásobování tepla 

 
DN na hranici lokality 
ČOV – 50 m od hranice lokality 
regulační stanice VTL/NTL – 500 m od lokality (vedení na hranici lokality) 
VN 22 kV - 100 m  
teplárna 1 km od hranice lokality 

Dopravní napojení 
dálnice 
 
silnice I. třídy 
silnice II. třídy 
železnice 
letiště 
železniční vlečka 

 
D1 Praha – Brno (exit Holubice 35 km), D2 Brno – Bratislava (exit Podivín 
35 km)  
I/54 – 1 km (plán. obchvat kolem lokality) 
II/432 – v blízkosti pozemku 
železniční stanice Kyjov – 3 km 
Brno – Tuřany 55 km 
300 m od hranice pozemku (stávající firmy) 

Skládka odpadu (kapacita za rok/ vzdálenost od pozemku) 
Těmice (13 km) 

Omezení výstavby 
záplavové území 
ochranné pásmo TI 
ochranné pásmo dálnice 
ochranné pásmo železnice 
ochranné pásmo letiště 
CHKÚ, biokoridor 
ostatní 

 
ne 
ano, pásmo VN 
ne 
ne 
ano, letiště vzdáleno 1 km od plochy 
ne 
ne 

Podíl plochy určené k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, regulativy  
100 % (zastavění z hlediska nadzemních objektů omezeno pouze nutnými odstupy) 

Vydané územní rozhodnutí ne 

Kontaktní osoba 
adresa 
telefon 
email 
www 

Roman Pekárek, vedoucí odb. rozvoje města MÚ Kyjov 
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 
518 697 497, 778 499 407 
r.pekarek@mukyjov.cz 
www.mukyjov.cz 

mailto:r.pekarek@mukyjov.cz
http://www.mukyjov.cz/
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Geografická poloha, vymezení území  
 
Jedná se o většinově rovinatou plochu (podél zadní hranice mírně svažitou) na JV okraji města určenou pro 
průmyslovou výstavbu s pravidelným dopravním spojením s většími městy prostředky HD. Podél pozemku 
prochází II/432 (Kyjov – Ratíškovice – Hodonín). V ÚP je podél pozemku schválen obchvat města při silnici I/54. 
Předmětná plocha pro výstavbu je přímo přístupná z účelové vozovky, která je vedena směrem ke koncovým 
areálům městské ČOV a kompostárny.  Blízko pozemku prochází železniční trať Brno – Vlárský průsmyk. 
 
GPS: 48°59'53.014"N 17°7'10.113"E 
 

Současný stav nemovitosti, investoři v území 
 
Bylo zpracováno podrobnější řešení obsluhy území inženýrskými sítěmi, a to jak na úrovni ÚPD, tak i studie, 
dopravního generelu města i samostatné studie dopravní pro dané území. Vlastní vlečky však mají vybudovány 
podniky na protilehlé straně tratě.  
 
V místě působí významné společnosti Šroubárna Kyjov, s.r.o. a Vetropack Moravia Glass 

Rozvojové možnosti, předpokládané využití 
 
Možné je připojení VN z vrchního vedení podél hranice pozemku, to zároveň tvoří nezastavitelné ochranné 
pásmo. Pro bezproblémový provoz bude třeba zajistit dále zajistit dostatečné kapacitní napojení kanalizace 
přímo k blízké ČOV a přívod vody.  
V průmyslové zóně Kyjov – jih již dlouhodobě, ale i nově figuruji desítky středních a velkých firem tuzemských, 
stejně jako těch s cizí účastí. Prozatím poslední volný pozemek, který byl v minulosti blokován pro zahraničního 
investora, byl pronajat k výstavbě FVE (2010). 

Poznámky 
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