
Průmyslová zóna Krnov  
–  

Červený dvůr 

Město Krnov 



O Krnovu: 

• Obyvatel:  24 315  

• Lokalizace:  podhůří Jeseníků, soutok řek Opavy a Opavice,  

na česko-polské hranici 

• Poměry:  mírné podnebí (průměrná teplota 7,8°C), čistá 
  voda, čistý vzduch, množství lesů 

• Doprava:  silnice I/57, železnice č. 310 Olomouc-Ostrava, 
  místní letiště, hraniční přechod 

• Průmysl:  převažuje strojírenský průmysl 

• Kultura:  divadlo, kino, koncertní síň 

• Sport:  atletický stadion, zimní stadion, tenisové kurty, 
  sportovní hřiště, krytý bazén. 



Specifikace průmyslové zóny: 

• Umístění:  

 dva kilometry jihovýchodně od centra města na ploše přibližně 42-
ti hektarů těsně sousedící  s bývalou agrofarmou Červený Dvůr 

 

• Doprava:  

 Silnice I/57 vedoucí přes hraniční přechod Vysoká –Bartultovice 
přes Polsko k dálnici D4. V opačném směru přes Opavu, Ostravu 
na dálnici D47. Východní hranice průmyslové zóny je uzavřena 
železniční tratí č.310 Olomouc - Ostrava  

 

• Infrastruktura: 

 VN  22kV, s kapacitou 3000 kW, zásobení plynem s regulační 
stanici s kapacitou  600m3/hod, pitná voda s denní kapacitou 504 
m3, splašková kanalizace D 300 mm s přečerpávací stanicí  do 
městské ČOV, komunikace chodníkem a cyklostezkou o délce 1030 
metrů  



Průmyslová zóna Krnov – Červený 

dvůr 



Investoři: 

IVG Colbachini CZ s.r.o Maso V+W, s.r.o. 

S.T.I. CZ s.r.o 

RAME CZ s.r.o. 

ERDRICH Umformtechnik s.r.o. 



Investoři: 

 Následující firmy se nalézají na území podpořeném v rámci dotace 
Czechinvestu (Program rozvoje průmyslových zón). 

 

 IVG Colbachini CZ s.r.o.- italská společnost, výroba hadic a uzávěrů 
www.ivgspa.it 

 Maso V+W, s.r.o. – česká společnost, výroba masných výrobků 
www.masovw.cz 

 S.T.I. CZ s.r.o.– italská společnost, výroba strojních součástek 

 RAME CZ s.r.o.– italská společnost, produkce dílů k plynovým 
kotlům www.rame.cz 

  

 Město Krnov následně připravilo propojení I. a II. etapy průmyslové 
zóny, tím že do daného území nalezlo jako investora firmu: 

 

 ERDRICH Umformtechnik s.r.o. – německá společnost, výroba 
automobilových dílů www.erdrich.cz    

 

http://www.ivgspa.it/
http://www.masovw.cz/
http://www.rame.cz/
http://www.erdrich.cz/


Průmyslová zóna Krnov – Červený 

dvůr etapa II – volná plocha 



Specifikace: 

 Volná plocha: cca 17 ha 

 Lokalizace: jihozápadně od firmy ZVOS.  Jižní hranici areálu 
tvoří Hájnický potok, který je zároveň katastrální hranicí s 
obcí Úvalno.  

 Jedná se o parcelu č. 2788, k.ú. Opavské předměstí (celý 
pozemek je v majetku Města Krnova) 

 Město Krnov také provedlo aktualizaci příslušné 
dokumentace včetně inženýrsko-geologického a 
hydrologického posouzení průmyslové zóny 

 Druhá etapa PZ doposud není zasíťována a nejsou na ní 
vybudovány komunikace - dotace řešící tento stav byla 
přidělena Usnesením vlády č. 547/2012 – v současné době 
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavební části 

 

 



Další možné rozvojové plochy 

Regenerace území Krnov – kasárna, výstavba lokální 

infrastruktury - zájmová lokalita Krnov – kasárna je vymezena 

ulicemi Albrechtická, Bezručova, Mikulášská a areálem železniční 

stanice ČD Krnov  

Plocha areálu: rozloha cca 6,2 ha 



Další možné rozvojové plochy 

Krnovské muzeum 

Projekt předpokládá zřízení Krnovského muzea, které se bude 

skládat z tří částí - textilní, varhanářské a regionální. 

Lokalizace: centrum města, Říční okruh a ul. Dělnická (sousedí s 

krnovským zámkem). 



Další možné rozvojové plochy 

Areál Karnoly (Nám. Míru) – soukromé vlastnictví  

Možnosti využití -  např. kancelářské prostory, podnikání nerušivého  

charakteru, bydlení atd. 

Město Krnov může poskytnout již zpracované dokumentace 



Podrobnější informace: 

Jan Krkoška - místostarosta 

Tel. +420 554 697 214 

e-mail: jkrkoska@mukrnov.cz 

 

Mgr. Michal Skalka – kancelář tajemníka 

Tel: +420 554 697 235 

Mobil: +420 777 611 279 

e-mail: mskalka@mukrnov.cz 

 

Městský úřad Krnov 

Hlavní náměstí  96/1 

794 01  Krnov  

www.krnov.cz         Děkujeme za pozornost 

 

mailto:jkrkoska@mukrnov.cz
mailto:mskalka@mukrnov.cz
http://www.krnov.cz/

