
Investorům Ostrava na veletrhu nabídne
plochy pro bydlení a služby a představí
rozvojové lokality. Pro zájemce                    
 o průmyslové nemovitosti pak má
připraveny pozemky ve Strategické
průmyslové zóně Mošnov, na niž navazují
pozemky využitelné pro kanceláře, služby
či hotel.
Hlavním partnerem expozice je stavební
společnost HSF System a.s. a developerská
skupina ANTRACIT.

Dalšími partnery na stánku Czech cities &
Region jsou: AFI Europe Czech Republic,       
s.r.o., Trammell Crow Company, Skanska
komerční development, P3 Logistic Parks,
s.r.o., CTP Invest, spol. s r. o., Panattoni
Czech Republic Development, s.r.o., GLP
Czech Republic Management, s.r.o., PRK
Partners, s.r.o. advokátní kancelář a Casua,
spol. s r. o.  
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CITY CAMPUS OSTRAVA
slavnostně otevřen

Galerie současného
umění - ikona Ostravy

Historická budova městských jatek                
 z přelomu 19. a 20. století se po kompletní
revitalizaci změnila na Galerii současného
umění PLATO. Okolí galerie obklopuje
městská Zahrada Přítomnosti a vzniká zde
nová městská čtvrť, pro kterou město hledá
investora. Obytný dům, služby, hotel,
kancelářské prostory, komunitní prostory. To
vše je možné.

Ostrava posiluje svou pozici jako
univerzitní město. Studentům umění a
sportu se v únoru otevřely dvě nové
budovy Ostravské univerzity. Díky své
poloze na Černé louce přispěje i k dalšímu
oživení historického centra města. Jde      
 o největší projekt mezi VŠ v ČR.

Nová obytná čtvrť 
v Ostravě-Porubě,
příležitost pro každého

Lokalita Polská je pro Ostravu velká
příležitost. Cílem je rozšířit nabídku
bydlení ve městě a propojit dva oddělené
městské obvody Poruba a Svinov. Aby se
podařilo cíl naplnit, dostal ateliér MAPPA
za úkol vypracovat územní studii, která
pro novou zástavbu a veřejná prostranství
nastaví jasné podmínky.

Architektonická soutěž
na OSTRAVA TOWER

Finální podoba OSTRAVA TOWER vzejde       
 z architektonické soutěže. Ta bude
vyhlášena do června 2023.
Samotná stavba pak musí být dokončena
do 73 měsíců od jejího povolení, tedy
pravděpodobně mezi roky 2034-2035.

Ostrava se představí na mezinárodním
veletrhu MIPIM, kde bude prezentovat        
 ve společné expozici s Prahou,  Brnem         
 a Moravskoslezským krajem. 
Design společné expozice, která zaujme
plochu 250 m2, pro letošní ročník navrhlo
studio JA Architekti. 
Oficiální prezentace Czech Cities &Regions
se uskuteční ve středu 15.3.2023 od 15 hod.

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA 
 STÁNEK CZECH CITIES &
REGIONS V CANNES
#MIPIM2023

Udržitelná architektura
v Ostravě

Společnost Contera tento rok dokončí
stavbu administrativní budovy Organica.
Inteligentní administrativní budovu
obsadí ze dvou třetin mezinárodní IT
gigant Tietoevry. Společnost využije
Organicu jako svou novou centrálu pro
střední Evropu. Budova má být
dokončena ve 2. kvartálu 2023.

Hledáme developera pro
designový hotel

Poruba, druhá největší městská čtvrť,
potřebuje navýšit ubytovací kapacity. Proto
hledá developera, který postaví hotel           
 s minimálně 150 pokoji a konferenčním
sálem na pozemku o rozloze 3,3 ha. Hotel
má mít i restauraci a podzemní parkování.

V historickém centru města se nachází
luxusních 1725 m2 zastavitelné plochy pro 
 rezidenci Kostelní. Ta bude mít dva objekty    
o 6 a 7 nadzemních podlažích s 33 bytovými
jednotkami. Autorem vítězného návrhu
architektonické soutěže je Michal Palaščák    
z Brna. 

Kostelní - vše je
připraveno, rezidenci stačí
jen postavit

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI                    
 S ŽIVOTEM  V OSTRAVĚ. 
ZAPOJTE SE DO ROZVOJE MĚSTA.
https://cutt.ly/dotaznik_fajnova
                

http://www.investinostrava.cz/
https://www.mappaostrava.cz/
https://cutt.ly/dotaznik_fajnova?fbclid=IwAR2rzdC7qhOiwmJeiLB45oNQiTBkkGFllolxvnCBJRts-jBR2kHJ4j9MBXI

