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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ NABÍZÍ PLOCHY PRO STRATEGICKÉ INVESTORY 

I MENŠÍ PROVOZY 

Aktuální seznam dostupných ploch pro příchozí investory v Moravskoslezském kraji 

připravila Agentura pro regionální rozvoj. „V nabídce  lze nalézt jak plochy s velkou 

rozlohou, které jsou vhodné pro strategické investory, tak plochy vhodné pro menší 

provozy. Aktuální přehled je sestaven z nabídky průmyslových zón s disponibilní 

plochou více než 10 hektarů i z nabídky brownfieldů a rozvojových ploch 

s disponibilní plochou více než 20 hektarů,“ upřesnila ředitelka Agentury pro 

regionální rozvoj (ARR) Petra Chovanioková. 

Zástupce Agentury pro regionální rozvoj prezentoval poslední červnovou středu 

v rámci semináře k investičním pobídkám v České republice náš kraj představitelům 

španělských firem. Seminář se uskutečnil na Velvyslanectví Španělska v Praze. 

Kromě nabídky průmyslových zón byla představena i dopravní infrastruktura a 

krajské vysoké školy. Součástí prezentace bylo i představení aktivit kraje při 

udržování komunikace a spolupráce s firmami, které už v kraji působí. „Přítomní 

zástupci španělských investorů se nejvíce zajímali o dostupnost kvalifikované 

pracovní síly v našem kraji,“ doplnila Petra Chovanioková. 

V seznamu, který ARR aktuálně připravila, je uvedeno celkem 26 lokalit v rámci 

celého Moravskoslezského kraje. Nechybí mezi nimi strategická průmyslová zóna 

Ostrava-Mošnov, která se nachází v sousedství mezinárodního Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava a má přístup k pojezdové dráze se špičkovými parametry. 

K dispozici je celkem 164 hektarů. Pozemky vlastní statutární město Ostrava. Celní 

služby a Free zone jsou přímo v místě. V bezprostřední blízkosti zóny se nachází 

obchodně-podnikatelský areál, v němž jsou umístěny malé a střední podniky. V 

areálu se rovněž nacházejí prostory k pronájmu, vhodné k administrativním účelům. 

Tato zóna nabízí rovněž přímé napojení na síť Českých drah, rychlostní komunikaci 

R48 a dálnici D1, stejně tak napojení na ostravskou a regionální hromadnou 

dopravu. Zóna je vybavena potřebnou technickou infrastrukturou (voda, plyn, 

elektřina, digitální telefonní ústředna, kanalizace) a je připravena v dostatečných 

kapacitách. V seznamu nechybí například ani rozvojová zóna Moravec I v Dolním 

Benešově s 86 hektary ploch.  



Moravskoslezský kraj se zaměřuje nejen na systematickou podporu příchodu nových 

investorů, ale také posiluje také vlastní kapacity pro poskytování servisu stávajícím i 

novým investorům. Využívá přitom dlouholetých zkušeností Agentury pro regionální 

rozvoj, která se osvědčila už dříve.  

 

Úplné a detailní informace o celkem 26 zónách mohou zájemci vyhledat na webu 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikani/lokality-k-podnikani-v-

moravskoslezskem-kraji-44662/ 

 

Informuje:  

Za ARR ředitelka Petra Chovanioková  

Agentura pro regionální rozvoj  

Na Jízdárně 7, Ostrava  

Tel.: +420 595 691 262   
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