PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

MULTIMODÁLNÍ CARGO MOŠNOV

STRUČNÝ POPIS

VLASTNICTVÍ

Obec

Mošnov

Okres

Nový Jičín

Katastrální území

Mošnov

Rozloha

30.00 ha

Plocha k dispozici

24.00 ha

Veřejné - ve vlastnictví kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Komplexní projekt propojení logistických aktivit s terminálem kombinované dopravy, který využívá pozemky
Moravskoslezského kraje (areál Multimodálního carga Mošnov) a města Ostravy (areál Železničního carga Mošnov)situované
v sousedství SPZ Mošnov, podporuje rozvoj železniční dopravy spojený s celospolečenskými přínosy v podobě nižšího
ekologického i dopravního zatížení dopravního uzlu s dlouhodobým efektem a v současné době představuje mj. také
příležitost pro využití systému kontraktní logistiky pro případné investice v oblasti lehké průmyslové výroby. Projekt LC
přináší naplnění těchto dílčích cílů: optimalizace přepravních proudů, růst efektivnosti přepravy i skladování spolu s nabídkou
špičkových logistických služeb vč. kontraktní logistiky, podpora podnikatelského prostředí poskytnutím logistického zázemí
schopného perspektivně reagovat na potřeby rozvojových investic v kraji, vznik nových pracovních míst v logistických
investicích případně investicích v oblasti lehké průmyslové výroby.
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DETAILNÍ INFORMACE
Možné využití dle územního plánu:
Plochy výroby a skladování - lehkého průmyslu
silné stránky:
Multimodální cargo Mošnov je situováno v bezprostřední blízkosti Letiště Leoše Janáčka Ostrava, sousedí se Strategickou
průmyslovou zónou Mošnov a je napojeno na páteřní silniční, dálniční a železniční infrastrukturu.
technická infrastruktura:
Páteřní technická infrastruktura umístěná podél jižního okraje území areálu Multimodálního carga Mošnov zajišťuje pro
potenciální investory dostatečné kapacity vody, plynu a elektrické energie spolu s možností datového připojení. Areál
disponuje také možností vlečkového napojení na kolejové napojení letiště.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
●
●
●

Dopravní dostupnost - letiště do 50 km
Dopravní dostupnost - železnice do 10 km
Dopravní dostupnost - silnice I. třídy nebo dálnice do 10 km

- Dálnice/rychlostní silnice: D1, D48 \r\n- Silnice I. třídy: I/58\r\n- Silnice II. třídy II/464\r\n- Železnice: trať č. 325\r\nŽelezniční vlečka: plánovaná\r\n- Letiště: ano, sousedí s areálem\r\n- Hraniční přechod: 45 km (PL), 50 km (SK)\r\n

QR KÓD
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28.října 117, 702 18 Ostrava

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava

+420 595 691 234

info@invest-msr.com

www.invest-msr.com

