OPAVA VÁVROVICE

PŘIPRAVIL

Tým MSID

ROZVOJOVÝ POZEMEK OPAVA
VÁVROVICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE O POZEMKU
Plocha k dispozici: 28 ha
Typ nabídky: prodej
Stav: k okamžitému využití
Inženýrské sítě: na hranici pozemku
Hlavní využití: lehký průmysl
Letiště Leoše Janáčka: 50 km
Železnice: v bezprostřední blízkosti
Dálnice: D1 (40 km)

Lokalita Vávrovice se nachází v okrajové části města Opava a je určena pro výrobu a lehký průmysl.
Pozemek plynule navazuje na výrobní areál společnosti Mondelez CR Biscuit Production. Celková rozloha
areálu je 28 ha a je ve většinovém vlastnictví města Opava.
Nabízené pozemky tvoří prostorově kompaktní celek. Funkčním využitím zde budou plochy lehké výroby.
Z hlediska charakteru zástavby lze zde uvažovat s výstavbou větších výrobních a skladovacích celků, a to
zejména v západní části, podél silnice I/57. Východní část je limitována sousedstvím obytné zástavby
Vávrovic. Proto je na východní hranici plochy zvoleno jako řešení vybudování téměř 30 m širokého pásu
kompaktní bariérové zeleně. Koeficient zastavěné plochy pozemků je 0,8.
Lokalita se vyznačuje výhodnou strategickou polohou v blízkosti hranic s Polskem a je velmi dobře
dopravně dostupná ze silnice I/57. V příštím roce je v plánu napojení na obchvat města, který ještě zvýší její
atraktivitu. Mimo to je v areál dostupný autobusovou a železniční hromadnou dopravou. Po vybudování
průmyslové zóny se počítá s rozšířením stávajících linek městské hromadné dopravy do areálu.
Pozemek je momentálně nezasíťován, veškerá technická infrastruktura je vedena na hranici pozemku.

2

Počet obyvatel:

55 tis.

Rozloha:

90,57 km²

Nezaměstnanost:

3,04 %

Uchazeči o zaměstnání:

3682 (okres Opava)

LIMITY ÚZEMÍ

-

3

Vedení napětí 22kV a ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické energie

Sítě technické infrastruktury – stávající a plánované

VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

Opava:

Bolatice (10 km):

Teva Czech Industries – 1600 zaměstnanců

Lanex – 300 zaměstnanců

Mondelez – 1250 zaměstnanců
OSTROJ – 800 zaměstnanců
Dolní Benešov (15 km):

Branka u Opavy (10 km):

MSA – 300 zaměstnanců

BRANO – 1500 zaměstnanců

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

