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REZIDENČNÍ PROJEKT NOVÝ JIČÍN –
BOHUSLAVA MARTINŮ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O POZEMKU
Plocha k dispozici: 4,8 ha
Typ nabídky: prodej
Stav: k okamžitému využití
Inženýrské sítě: možnost napojení v přilehlé komunikaci
Hlavní využití: rezidenční bydlení
Letiště Leoše Janáčka: 20 km
Železnice: 2 km
Dálnice: D48 (3 km), D1 (13 km)

POPIS LOKALITY:
Lokalita s celkovou výměrou 4,8 ha, v plném vlastnictví města představuje vhodné území pro rozvoj
bytové zástavby – zároveň respektuje měřítko okolní zástavby a územní plán (viz příloha č.1).
Aktuálně je plocha využívána jako diskgolfové hřiště, rekreační plocha, výjimečně pronajímána pro
umístění cirkusu atp.
Záměrem města je najít developera a příp. lokalitu odprodat se závazkem výstavby bytů v souladu s
Regulačními prvky (viz příloha č. 2). Na území je rovněž zpracována Zastavovací studie (příloha č. 4).
Zastavovací studie stanovuje zástavbu bytových domů s maximálním počtem 6 nadzemních podlaží a 1
podzemního podlaží, 6.NP je možné použít pouze formou ustupujících podlaží.
Výstavba je dle zastavovací studie plánována po jednotlivých etapách, avšak etapizace není podmínkou
– prioritou je však postupná výstavba od ulice B. Martinů dále.
Možnost napojení inženýrských sítí je v přilehlé komunikaci (viz příloha č. 3), dopravní napojení dle
přílohy č. 2.
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DOPRAVA:

-

dálnice D48 – vzdálenost cca 3 km, dojezdová vzdálenost do 5 minut

-

vlaková stanice Nový Jičín město – vzdálenost cca 1,5 km.

-

mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava (Mošnov) – vzdálenost cca 20 km.

-

zastávka Nový Jičín, Bohuslava Martinů, zem. stavby – cca 300 metrů

-

zastávka Nový Jičín, Bohuslava Martinů, Kaufland – cca 300 metrů

-

zastávka Nový Jičín, Bocheta – cca 600 metrů

-

zastávka Nový Jičín, Pod Skalkou, Kaufland – pouze MHD, cca 400 metrů

Dále je v plánu:
-

vybudování oddělené cyklostezky přímo na ulici B. Martinů (viz příloha č. 5) a na realizované
cyklopruhy na ulici Palackého

-

vybudování stoupajícího cyklopruhu na ulici K Nemocnici.

-

napojení na cyklostezku probíhající sportovním areálem v rámci jeho komplexní revitalizace (viz
příloha č. 7, str. 1,2).
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VYBAVENOST:
V blízkosti rozvojové lokality se nachází široké spektrum občanské vybavenosti:
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-

Areál AGEL Nový Jičín, lékárna a další zdravotnická zařízení

-

Obchodní dům Kaufland, restaurace, hobbymarket

-

Novojičínské vzdělávací centrum – základní škola a střední odborná škola.

-

Městský sportovní areál

-

Výletní lokality Skalka s lesoparkem

-

„Kamenné divadlo“, traily pro horská a downhillová kola „Čertovy stezky“

-

Vrchol Svinec (do 4 km) – v zimě provozován lyžařský vlek s umělým zasněžováním

-

Vodní nádrž Čerťák – rybolov a koupání

LIMITY ÚZEMÍ

-

vysokotlaký plynovod (VTL) s ochranným pásmem 20 m v majetku RWE GasNet, s.r.o. v ulici
B. Martinů – DN200, PN40

-

středotlaký plynovod (STL) DN 150 ocen, dn 90 PE a STL plynovodní přípojky v majetku RWE
GasNet s.r.o.

-

vodovodní řád DN 300 v ulici B. Martinů v majetku SmVak Ostrava, a.s.

-

kanalizační řád DN 400 v ulici B. Martinů v majetku SmVak Ostrava, a.s.

-

nadzemní vedení VN do 35 kV s ochranným bezpečnostním pásmem 7 m v majetku ČEZ
Distribuce, a.s.

-

optický kabel v ulici B. Martinů v majetku CETIN

NÁVAZNOST NA PLÁNOVANÉ NEBO AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

-

revitalizace sportovního areálu dle zpracované koncepce (zastavovací studie vymezující nová
sportoviště, architektonicko-urbanistická studie řešící zejm. veřejná prostranství, dopravu a
napojení lokality na okolí vč. předmětné rozvojové lokality B. Martinů), viz příloha č. 7, str. 1,
2)

-

vybudování nové tenisové halu s parkovištěm s odhadovanou kapacitou 44 parkovacích míst,
sloužící zároveň jako odstavné parkoviště pro sportovní zařízení ve sportovním areálu (př. č. 7,
str. 3,4)

-

vybudování víceúčelové sportovní haly (současné době se připravuje architektonická soutěž na
její budoucí podobu)

-

přeměna křižovatky mezi ulicemi B. Martinů, K Nemocnici, Pod Skalkou na okružní křižovatku
(př. č. 6).
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VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ
Počet obyvatel:

23 151

Rozloha:

3652 ha

Nezaměstnanost:

4,15 %

Uchazeči o zaměstnání:

641

Počet dokončených bytů:

16

Nový Jičín:

Mošnov (20 km):

Varroc Lighting Systems – 3 000 zaměstnanců

Strategická průmyslová zóna – 4 000 zaměstnanců

Hanon Systems Autopal – 1 750 zaměstnanců

Kopřivnice (16 km):

TONAK – 500 zaměstnanců

Brose CZ – 1 800 zaměstnanců

Odry (20 km):

TATRA TRUCKS – 1 200 zaměstnanců

Semperflex Optimit – 750 zaměstnanců

Tymphany Acoustic – 500 zaměstnanců

Příbor (13 km):

BIKE FUN – 500 zaměstnanců

Alliace Laundry – 785 zaměstnanců

Erich Jaeger – 500 zaměstnanců
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ZASTAVOVACÍ STUDIE
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Územní plán
Příloha č. 2 – Regulační prvky
Příloha č. 3 – Návrh inženýrských sítí
Příloha č. 4 – Zastavovací studie
Příloha č. 5 – Návrh cyklistické infrastruktury
Příloha č. 6 – Návrh okružní křižovatky
Příloha č. 7 – Sportovní areál
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Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava
www.msid.cz
IČ: 47673168
DIČ: CZ47673168
GPS: 49°49'44.902"N, 18°16'18.684"E
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609.
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 373791183/0300
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