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233 000 m2

Dražba s vyvolávací cenou
Předpokládaná vydražená
minimální cena

90 mil Kč
120 mil Kč
bez DPH

bez DPH
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233 000 m2
Celková zastavěná plocha
Celková užitná plocha

64 291 m2
232 843 m2

Aktuální hodnota je stanovena
dle znaleckých posudků
nemovité věci
117 136 000 kč
movité v hodnotě 49 664 000 kč
CELKEM
166 800 000 kč
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AREÁL JE NA JIHOZÁPADNÍM OKRAJI OBCE HODONÍN
PODÉL ULICE VELKOMORAVSKÁ (SILNICE I. TŘ. Č. 51),
KTERÁ TVOŘÍ JEDNU Z HLAVNÍCH PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ DO HODONÍNA, JE DOSTUPNÝ PRO OSOBNÍ I NÁKLADNÍ (KAMIONOVOU) AUTOMOBILOVOU DOPRAVU, MOŽNOST NAPOJENÍ NA ŽELEZNIČNÍ TRAŤ.
CELKOVÉ VYBAVENÍ AREÁLU LZE HODNOTIT JAKO
NADSTANDARDNÍ S OHLEDEM NA SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S VÝROBOU, PRO KTEROU
JE AREÁL URČEN. SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ AREÁLU JSOU
MOSTOVÉ JEŘÁBY UMÍSTĚNÉ V HALÁCH, ALE I VENKOVNÍ JEŘÁBY SITUOVANÉ NA VOLNÝCH PLOCHÁCH
UVNITŘ AREÁLU, NÁKLADNÍ VÝTAHY, ROZVOD TECHNOLOGICKÉHO VZDUCHU V JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH, POŽÁRNÍ SYSTÉM SPOLU S POŽÁRNÍMI CLONAMI A ELEKTRONICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ,
ČERPACÍ STANICE, VLASTNÍ VÝMĚNÍKOVÁ A HYDROFOROVÁ STANICE, ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD, KAMEROVÝ SYSTÉM U ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY A MOŽNOST NAPOJENÍ NA ŽELEZNIČNÍ TRAŤ.
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HISTORIE AREÁLU
1907

vznik firmy Adolf Kohn, parní pila
a parketárna v Hodoníně

1928

zahájení výroby laťovek a překližek

1963

výroba jednovrstvých dřevotřískových
desek

1964

zahájena výroba vodovzdorných
překližek pro technické účely

1973

rozšíření výroby překližek a laťovek
na nových výrobních linkách

1979

ukončení výroby dřevotřískových
desek na původní výrobní lince

1980

spuštění nové moderní linky
na dřevotřískové desky

1991

zahájení výroby plastů

1992

vznik akciové společnosti
ZPD Hodonín a.s.

1996

divize 3, plasty získává certifikát
ISO 9001

1999

modernizace linky třískových desek

2001

zavedení výroby laťovek s lepeným
středem

2002

změna názvu společnosti - PLOMA, a.s.

2004

ukončena výroba dřevotřískových
desek

2006

odprodej divize 3, plasty firmě IMG
BOHEMIA s.r.o. včetně části areálu

2012

vyhlášení insolvence

Okolí lokality je tvořeno obdobnou zástavbou
průmyslového charakteru tvořenou především skladovými a výrobními objekty a souvisejícím příslušenstvím. V těsném sousedství
se nachází také elektrárna Hodonín. Ve městě
Hodoníně se nachází veškerá základní občanská vybavenost.
Dle územního plánu města Hodonín se plochy areálu nacházejí v lokalitě obce s využitím
jako plochy výroby a skladování a částečně
plochy dopravní infrastruktury.
Areál je napojen na dostupné inženýrské sítě.
Rozvod vody je zajištěn z hydroforové stanice, kam je přiváděna voda z řeky. Ta je upravována pro technologické, požární a ostatní
účely a dále rozvedena po celém areálu k jednotlivým stavebním objektům. Kanalizace je
jednodílná napojená na veřejnou kanalizační
stoku a opatřená lokálními odlučovači lehkých kapalin. Plynovod je ukončen v regulační
stanici plynu nacházející se na pozemku St.
6766 situovaném v jihovýchodní části areálu.
Plyn není dále od regulační stanice po areálu
rozveden. Rozvod elektřiny je zajištěn z hlavní Trafostanice 22 kV, jejíž součástí je záložní
dieselagregát o výkonu 0,5 MW. Vytápění je
zajišťováno centrálně z výměníkové stanice situované v areálu, stejně tak rozvod teplé vody.
Ve vybraných stavbách je proveden rozvod
technologického stlačeného vzduchu sloužící pro účely výrobní technologie. Některé ze
staveb jsou vybaveny elektronickou požární
signalizací.
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REGULATIVY DLE ÚZEMNÍHO
PLÁNU MĚSTA HODONÍN
Dle územního plánu města Hodonín
se plochy areálu nacházejí v lokalitě
obce s využitím jako plochy výroby
a skladování a částečně plochy dopravní infrastruktury.
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Hlavní využití
Plochy slouží pro umístění průmyslových, zemědělských, rybářských a lesnických areálů a činnosti spojené s provozováním technické infrastruktury.

Přípustné využití
• pozemky staveb a zařízení pro průmyslovou výrobu
a skladování, pozemky pro zemědělskou a lesnickou
výrobu a skladování s rizikem vlivu na životní prostředí – dle platné legislativy vyžadují zjišťovací řízení z
hlediska vlivu stavby na životní prostředí
• pozemky související dopravní a technické infrastruktury
• pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru
(řemeslnou a jinou výrobu), služby a skladování
• pozemky sídelní zeleně

Nepřípustné využití
• činnosti, děje a zařízení, které omezují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
• změna využití území stávajících rybářských a lesnických areálů na průmyslovou výrobu
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Podmíněně přípustné využití
• pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. diskotéky, restaurace,
ubytovny), komerci, dále pro ochranu obyvatelstva (např.
hasičská zbrojnice) za podmínky, že
- nebudou omezovat výrobní děje, činnost a zařízení v tomto území
- nejpozději v územním řízení bude v odůvodněných případech prokázán soulad s limity stanovenými z hlediska
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• pozemky výzkumných zařízení za podmínky, že
- provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato
zařízení
• bydlení a doplňující stavby pro bydlení za podmínek, že
- se jedná o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení
t.zv. služební byt
- nedojde k omezení využití sousedních pozemků z důvodů
zajištění pohody tohoto bydlení
- nebude vymezen chráněný venkovní prostor a chráněný
venkovní prostor staveb z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude vymezen pouze chráněný vnitřní prostor
- nedojde k omezení hlavní funkce; pro posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí
nebo stavební povolení
• terénní úpravy, vodní díla (např. rybník, studna...), změny
druhů pozemků a úprava pozemků s vlivem na vsakování
vody za podmínky, že
- neomezí hlavní funkci
• hromadné garáže za podmínky, že nedojde k narušení prostorových hodnot území a hlavní funkce
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VARIANTA 1
Využití areálu výrobní firmou se stejným nebo podobným výrobním zaměřením

VARIANTA 2
Prodej atraktivní části areálu při ulici Velkomoravská
s dobrou dopravní dostupností a využití zbytku areálu
výrobní firmou se stejným nebo podobným výrobním
zaměřením.

VARIANTA 3
Kompletní demolice a přestavba areálu při splnění
podmínek dle územního plánu. V atraktivní části areálu
při ulici Velkomoravská s dobrou dopravní dostupností
by byly vybudovány velkoobjemové obchodní jednotky závislé na přímém přístupu zákazníků (super/hyper
market, hobby market), dále do areálu by vedla komunikace obklopená jednotlivými provozovnami drobnější komerční činnosti a služeb (showroomy, prezentační
studia, stavebniny, specializované obchody pro řemeslníky apod)

VARIANTA 4
Změna využití části areálu. V atraktivní části areálu při
ulici Velkomoravská s dobrou dopravní dostupností by
byly vybudovány velkoobjemové obchodní jednotky
závislé na přímém přístupu zákazníků (super/hyper
market, hobby market), dále do areálu by vedla komunikace k novým administrativním a bytovým objektům.
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BLIŽŠÍ INFORMACE, PROHLÍDKA AREÁLU

Lenka Vetišková
Tel. 723 110 022
lenka.vetiskova@klub01.cz
www.plomahodonin.cz

