
Průmyslové zóny jsou ucelené 
objekty a pozemky určené 

pro průmyslovou výrobu a služby 
v souladu s územním plánem 
a infrastrukturní vybaveností.

Rozvojové plochy jsou 
nezastavěné a nezasíťované 

plochy s různorodým budoucím 
funkčním využitím (např. bydlení, 

průmysl, logistika apod.). 

168 lokací
v nabídce

různé 
možnosti využití

rozloha od 
0,05 do 100 ha

dotační 
poradenství

NABÍZÍME

• výběr nemovitostí na míru dle
 požadavků investora
• analýzu dodavatelské sítě dle
 lokality a odvětví
• zajištění prohlídek vybraných nemovitostí
• vyhledání možnosti �nanční 
 podpory investičních záměrů
• propojení zájemců o investici 
 s majiteli volných ploch k podnikání
• pomoc s regenerací brown�eldů
• veřejně přístupnou databázi průmyslo-
 vých zón, rozvojových ploch, kanceláří
 a brown�eldů  – www.invest-msr.com 

LOKALITY PRO 
KOMERČNÍ VYUŽITÍ 
V MORAVSKOSLEZSKÉM 
KRAJI

JSTE FIRMA A HLEDÁTE 
NOVÉ MÍSTO PRO VAŠE 
PODNIKÁNÍ? 

CHCETE PŘIPRAVENOU  
LOKALITU, NEBO SAMI 
BUDOVAT NA ZELENÉ 
LOUCE ?
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Marek Burian
burian@msid.cz
732 566 455

Adam Čermák
cermak@msid.cz
770 125 764

Lenka Tichá
ticha@msid.cz
733 363 714

PRŮMYSLOVÉ 
ZÓNY 

A ROZVOJOVÉ 
PLOCHY Brown�eldy jsou nemovitosti 

(pozemky, budovy, areály),  
které jsou nedostatečně 

využívané, zanedbané a mohou 
být i kontaminované.  

BROWNFIELDY

29 průmyslových zón 
a 87 rozvojových 

ploch

300 ha průmyslových 
zón a celkem 1 000 ha 

rozvojových ploch

100+

1300

56 soukromé,
60 veřejné vlastnictví

různé možnosti 
využití 

116

a/b

kanceláře 
od 500 m2

celkem více 
než 65 000 m2

vysoký podíl kanceláří 
nejvyššího standardu 

za příznivé ceny

nabídka 35 lokalit 
v 10 městech

Široká nabídka 
kancelářských prostor 

nejen v Ostravě.  

KANCELÁŘE

Moravskoslezské Investice 
a Development, a.s.



KANCELÁŘE BROWNFIELDY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ROZVOJOVÉ PLOCHY

47,20 ha

273,50 ha

946 m2

570 m2

OSTRAVA

FRÝDEK-MÍSTEK

NOVÝ JIČÍN

BRUNTÁL

OPAVA

1 303 m2

28,20 ha

157,80 ha

130,00 ha

108,30 ha

85,40 ha

147,50 ha

98,60 ha

85,00 ha

47,40 ha

36,12 ha

22,40 ha

296,00 ha

2 385 m2

KARVINÁ

1 335 m2

57 758 m2

16,40 ha

229,70 ha

102,30 ha


