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REZIDENČNÍ PROJEKT FRÝDEK
MÍSTEK – NOVÁ OSADA
ZÁKLADNÍ INFORMACE O POZEMKU
Plocha k dispozici: 4,3 ha
Typ nabídky: prodej
Stav: k okamžitému využití
Inženýrské sítě: možnost napojení v
přilehlé komunikaci
Hlavní využití: rezidenční bydlení
Letiště Leoše Janáčka: 25 km
Železnice: 4 km
Dálnice: D56 (5 km), D48 (5 km), D1 (20 km)

Jedná se o území v severozápadní části katastrálního území Frýdek, které je majetku města Frýdek-Místek.
Podle územního plánu je pozemek určen pro výstavbu bytových domů. Jedná se o atraktivní pozemek
navazující na již existující zástavbu v blízkosti centra města s dobrou dopravní dostupností. Pozemek
samotný je v předmětné části řešeného území rovinatý s mírným jižním spádem zakončeným výraznou
terénní hranou mimo zastavitelnou část pozemku. Celková rozloha řešeného území je 4,3 hektary.
Prioritními body projektu je umístění a dopravní napojení objektů Alzheimer centra a denního stacionáře
Domovinka. Návazně na toto se předpokládá rozvoj zbylé části řešeného území zástavbu bytových domů.
Důležitým bodem konceptu jsou vazby na okolní strukturu zástavby a napojení především na dopravní
infrastrukturu ať pro individuální automobilovou, tak pro pěší a cyklo dopravu.
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Řešená lokalita se vyznačuje dobrou dopravní dostupností s blízkostí centra města a dostupností všech
potřebných služeb. Ve vzdálenosti do 5 km jsou dostupné dálnice D56 a D48.
Dostupnost služeb:
•

Nákupní centrum Kaufland – 1,9 km

•

Zámecké náměstí – 2 km

•

Mateřská škola – 400 m

•

Základní škola – 1,3 km

•

Střední odborná škola – 1 km

•

Nemocnice – 1,8 km

•

Sportovní areál (fotbalový stadion a tenisové kurty) – 500 m

Předpokládaná kapacity navržené zástavby:
Rezidenční zástavba:
•

Kapacita: předpokládaný počet obyvatel 699 osob

•

Předpokládaný počet bytů 316 jednotek

•

zastavěná plocha: 3890 m2

•

Podlažnost: 5 nadzemních podlaží, předpokládaná výška zástavby 17,5m

•

Předpokládaný počet bytů 316 jednotek o průměrné ploše 70m2

•

Předpokládaný počet obyvatel 699 osob

•

Koeficient zastavěnosti (navržená struktura k zastavění) = 52%

•

Koeficient zastavěnosti (maximální dle územního plánu) = 60%

Předpokládaný počet nadzemních podlaží
Alzheimer centrum:
•

Kapacita: ubytovací kapacita 80 lůžek / max 50 zaměstnanců

•

Předpokládaný obestavěný prostor cca 20000 m3

•

Předpokládaná zastavěná plocha cca 1500 m3

•

Předpokládaný počet nadzemních podlaží 5NP

Denní stacionář Domovinka
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•

Kapacita: předpokládaná kapacita 40 klientů

•

Předpokládaná zastavěná plocha 760m2, terasa min 450m2, zahrada min. 1500m2

•

1NP

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
V území nebo jeho bezprostřední blízkosti se nachází veškeré potřebné sítě technické infrastruktury.
Elektro NN
•

Přípojné místo: křížení ulic Dlouhá a Jiřího Hakena

•

Délka páteřní trasy (přípojný bod-vstup do areálu): cca 200 m

•

Délka areálového vedení: cca 420 m

•

Celková délka trasy: 620 m

Vodovod
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•

Přípojné místo: křížení ulic Dlouhá a Jiřího Hakena

•

Délka páteřní trasy (přípojný bod-vstup do areálu): cca 203 m

•

Délka areálového vedení: cca 337 m

•

Celková délka trasy: 540 m

•

Poznámka: v rámci řešeného území je trasa vodovodu zokruhována.

Kanalizace
•

Přípojné místo: křížení ulic Dlouhá a Jiřího Hakena

•

Délka páteřní trasy (přípojný bod-vstup do areálu): cca 206 m

•

Délka areálového vedení: cca 299 m

•

Celková délka trasy: 505 m

Plyn STL
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•

Přípojné místo: bezejmenná ulice parc.č. 5188

•

Délka páteřní trasy (přípojný bod-vstup do areálu): cca 376 m

•

Délka areálového vedení: cca 452 m

•

Celková délka trasy: 828 m

Sítě technické infrastruktury - stávající

¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

Frýdek-Místek

Vyncke – 200 zaměstnanců

B.PRO CZ – 250 zaměstnanců

Hanwha Advanced Materials – 500 zaměstnanců

Nový Jičín (30 km):

Třinec (30 km)

Varroc Lighting Systems – 3 000 zaměstnanců

Třinecké železárny – 6 000 zaměstnanců

Hanon Systems Autopal – 1 750 zaměstnanců

Mošnov (20 km):

TONAK – 500 zaměstnanců

Strategická průmyslová zóna – 4 000 zaměstnanců

Nošovice (20 km):

Kopřivnice (25 km):

Hyundai – 3100 zaměstnanců

Brose CZ – 1 800 zaměstnanců

Příbor (17 km):

TATRA TRUCKS – 1 200 zaměstnanců

Alliace Laundry – 785 zaměstnanců

Tymphany Acoustic – 500 zaměstnanců

ZASTAVOVACÍ STUDIE

2

3

4

KONTAKTY
INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ MSID

Mgr. MAREK BURIAN

Ing. Mgr. ADAM ČERMÁK

burian@msid.cz

cermak@msid.cz

tel.: 596 691 236

tel.: 596 691 220

GSM: 732 566 455

GSM: 770 125 764

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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