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Sbírali jsme podněty od lidí na akcích 









Průmyslové zóny a Vědecko-technologický park 

  
Investované veřejné zdroje  
v mld. Kč 

Počet 
zaměstnanců 
2016 

Počet 
zaměstnanců 
2017 

Rozloha 

SPZ Ostrava-Mošnov 
Malá zóna, střední podniky a admin.centrum 
Multi-modální logistické centrum 

 
1,068 

 
  

 

2 959 

 

 

3 505 

 

200 ha 

62 ha 

80 ha 

PZ Ostrava-Hrabová 0,691 7 788 8 970 110 ha 

VTP Ostrava 0,883 758 758 
10 500 m2 

10 ha 

Rozšíření VTP  
(v přípravě) 

x x 
Předpoklad až  

2 000 

PZ Ostrava-Hrušov  
(v přípravě) 

x x 
Předpoklad až  

2 000 
34,7 ha 

CELKEM 4,686 16 179 x x 



Příprava nové průmyslové zóny Ostrava-Hrušov 

Rozloha cca  34,7 ha 

 

Bývalé ubytovny dělníků - „Sociální 

Brownfield“ 

Bezodtoková pánev, bez ekologických škod 

 

Vhodná pro podnikání malých a středních 

firem. 

Je nedaleko středu města. 

Ideální dopravní napojení, bezprostřední 

blízkost dálnice D1 a železniční trati.  

 

Zóna předpokládá vytvoření minimálně  

1 500 - 2 000 nových pracovních míst. 



Naše pomoc investorům 

SPZ MOŠNOV 

Spolupráce města s investory nekončí 

podpisem investičně-kupní smlouvy! 

• Při komplikacích při projekční a 

předrealizační činnosti město zajišťuje 

podporu a vstupuje do jednání s 

dotčenými orgány a správci sítí 

• Zvrácení negativního stanoviska 

vydaného ŘLP ke stavbě investora na 

souhlasné (Mahle Behr) 

• Navýšení kapacit dodávek plynu 

středotlakého plynovodu s investicí 

města (Mahle Behr) 

• Navýšení kapacit vody (Vítkovice výzkum 

a technické aplikace, a.s.)  

• Pomáháme vyjednat rozšíření a posílení 

spojů hromadné dopravy s DPO a 

regionálními dopravci. 



Ostrava je lídrem prezentace Czech Cities 

14.-17.3.2017 Cannes ve Francii. MIPIM - jeden z nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů investičních příležitostí 

MIPIM. Czech Cities Praha, Brno a Ostrava spolu s 20 dalšími spoluvystavovateli.  

 

Je to poprvé co tři největší česká města sdružila své síly i finanční prostředky a prezentovala Českou republiku, její 

investiční prostředí a realitní trh v jedné expozici. 

 

MIPIMu zúčastnilo na 700 zástupců municipalit, mezi nimi všechny významné evropské metropole od Londýna přes 

Berlín a Paříž až po Moskvu. Celkem se účastnilo 24 200 účastníků ze 100 zemí světa. 


