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KOPŘIVNICE – DOLNÍ ROLIČKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POZEMKU
Plocha k dispozici: 6,3 ha
Typ nabídky: prodej
Stav: k okamžitému využití
Inženýrské sítě: možnost napojení v přilehlé komunikaci
Hlavní využití: rezidenční a rodinné bydlení
Letiště Leoše Janáčka: 13 km
Železnice: 2 km
Dálnice: D48 (6 km), D1 (20 km)

POPIS LOKALITY

Lokalita „Dolní Roličky“ se nachází v nedaleko centra města Kopřivnice a je určena pro
bydlení městského charakteru. Celková výměra území je 6,3 ha, které je rozděleno do 8 parcel,
z nichž je 5 parcel vlastněno městem Kopřivnice. Zbylé pozemky vlastní soukromí vlastníci,
kteří jsou informováni o plánech města pro danou lokalitu.
Pro území byla zpracována Zastavovací studie, dále jen „Studie“, která vymezuje podmínky
využití území spolu s Regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání (viz příloha č. 1,
str. 6–8).
Území by dále mělo rozčleněno na jednotlivé pozemky (viz příloha č. 1, str 9), tzn. rodinné
domy, bytové domy, objekty občanské vybavenosti, pozemní komunikace a veřejné
prostranství, které budou respektovat a splňovat podmínky stanovené Studií nebo územním
plánem.
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DOPRAVA

Územím vede místní komunikace, která je zapojena do silnice I/58 prostřednictvím průsečné
křižovatky, situované 230 m od stávající zástavby.

-

Kopřivnice Lubina, Na Holotě – 700 m

-

Kopřivnice Lubina, rozcestí – 500 m

-

vlaková stanice Kopřivnice – vzdálenost cca 3,5 km
mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava (Mošnov) – vzdálenost cca 13 km.

Dále je v plánu:

-

napojení lokality na stávající dopravní infrastrukturu, a to vybudováním nové křižovatky,
přestavbou stávající křižovatky nebo napojení lokality z křižovatky silnic I/58 a II/464.

-

vybudovaní parkoviště s kapacitou 90 stání, z nichž 56–60 míst bude rezervováno pro
potřeby bydlení.
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VYBAVENOST
V blízkosti rozvojové lokality se nachází široké spektrum občanské vybavenosti:
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-

Obchodní dům Tesco/Kaufland

-

Poliklinika Kopřivnice

-

Bezručova vyhlídka

-

Zimní stadion Kopřivnice

-

Stadion Emila Zátopka

-

Technické muzeum Tatra Kopřivnice

-

Větřkovická přehrada

LIMITY ÚZEMÍ

-

Vedení vysokotlakého napětí 22kV a ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické
energie

-

Vodovod pitné vody a ochranné pásmo vodovodu

-

Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa

-

Ochranné pásmo silnice I/58

-

Ochranné pásmo letiště

NÁVAZNOST NA PLÁNOVANÉ NEBO AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

-

Momentálně

probíhá

revitalizace

centra

města,

zahrnující

veřejné

osvětlení,

předzahrádky, mobiliář, bránu a další. Na revitalizaci je zpracována Architektonická
studie
-

Příprava rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně Stadionu Emila Zátopka –
projekt je momentálně v I. etapě

-
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Opatření proti přívalovým dešťům v části Kopřivnice – Lubina

VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ
Počet obyvatel:

21 tis.

Rozloha:

2742 ha

Nezaměstnanost:

4,57 %

Uchazeči o zaměstnání:

690

Počet dokončených bytů:

28

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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HLAVNÍ VÝKRES
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Územní studie
Příloha č. 2 – Hlavní výkres
Příloha č. 3 – Koordinační výkres
Příloha č. 4 – Výkres majetkoprávních vztahů
Příloha č. 5 – Výkres širších vztahů
Příloha č. 5 – Návrh dopravní infrastruktury
Příloha č. 6 – Návrh technické infrastruktury – vodní hospodářství
Příloha č. 7 – Návrh technické infrastruktury – energetika a spoje
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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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