
zařazení: 11.4.2016 místní číslování:

vyřazení: specifické číslo GIS:

updatováno: 31.5.2018 evidenční číslo:

založil: statistický kód obce: 511382

revidoval: kategorie obce: 5000-49999

kategorie užitelnosti:

evidenční 

stav:

typ:

kraj:

obec:

část obce:

ulice:

č.popisné:

č. orientační:

PSČ:

49°26'54.238"N Pozemky parcelní č.:   5611/17, 5290/128, 5290/95

17°28'25.555"E Katastrální území: Přerov

Veřejná technická infrastruktura:

Rizikovost výrobních provozů:  -

Ekologické škody:  -

Přístup a příjezd: (dobrý, zřetelný ….) zřetelný

Ochrana přírody:  - 

Hlavní přírodní jev:  - 

Doporučené budoucí využití:

např. nerušící výroba a služby, které svým charakterem a kapacitou 

nezvyšují dopravní zátěž v území - obecně pouze stavby a zařízení, 

které svým provozováním nesnižují kvalitu okolního prostředí

Je nutná změna ÚP? ne

Dopravní dostupnost: (vynikající, obtížná….) obtížnější - přes intravilán města

 -

Schválený ÚP: existuje

Využití dle ÚPD: S - plochy smíšené obytné (§8 vyhl. Č. 501/2006 Sb.) 

Počet vlastníků: 1

Druh vlastnictví: osobní

Li
m

it
y:

Současné skutečné využití:  -

Původní převažující využití: armáda

Památková ochrana:

Obtížnost případné demolice: (snadná/obtížná)

Převažující konstrukce: výrobní hala - montovaná

Kontakt na vlastníka/spoluvlastníka: ealitní makléř Radek  Zahradník, jednatel společnosti OKNOREALIT 

s.r.o., www.oknorealit.cz

vlastník: AVEZO Plus a.s.

Počet objektů dle katastru/dle skutečnosti:

Velikost užitné plochy (m2):

Velikost zastavěného objemu (m3):

 -

 -

750 02

GPS:

R
ea

lit
y:

Velikost (ha): 1) výrobní hala - cca 500 m2

2) stavební pozemky - 3632 m2

Současné využití (%): 0%

% zastavěné plochy:

KARTA 

BROWNFIELDU

Název lokace: Želatovská Kasárna

Id
en

ti
fi

ka
ce

:

stávající

výroba/skladování/administrativa/ bydlení/ občanská vybavenost

Olomoucký

Přerov

Přerov I - Město

gen.Fajtla



Lokalizační mapka:

Stručná charakteristika:  

Výrobní hala: Nosná  podlaha, světlá výška 8,6 m. Parkování 

podél haly. Do haly jsou tři přístupy, vratový systém - výška 

1x6m, 2x 4m. Sociální zázemí - wc s menší šatnou. Hala je 

oddělena požární stěnou. Plocha  parcely je  2500 m2, k 

prodeji je určena 1/4. Kanalizace, voda, elektřina. 

Nemovitost se nachází na okraji Přerova, v klidné části 

města.

Stavební pozemek: Podle územního plánu mají pozemky 

širší využití (plochy občanské vybavenosti, lehká výroba). 

Inženýrské sítě jsou v dosahu hranice pozemku -  elektřina, 

kanalizace, voda, plyn. Pozemky se nacházejí na okraji 

Přerova, v klidné části města. Plocha parcely  cca  3500 m2.

Poznámky:  prodej 



Situační plánek:

Územní plán:



Fotografie současného stavu:


