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Staré Město – Automobilový průmysl, brusiva, výroba nábytku či míchání barev. V těchto
oborech by lidé na Uherskohradišťsku mohli již brzy najít své nové pracovní uplatnění. Ve
Starém Městě totiž již zanedlouho začne vyrůstat nová průmyslová zóna. Nedaleko tamního
nákupního centra vzniknou stovky nových pracovních míst.
„Já osobně momentálně zvažuji změnu zaměstnání, ale současná nabídka na trhu práce mi
zatím moc nevyhovuje. Je samozřejmě jen dobře, pokud se rozšíří. My zaměstnanci alespoň
budeme mít větší výběr," vítá nové možnosti Milan T. z Uherského Hradiště.
Pozemky, na kterých začnou v budoucnu fungovat nové podniky, byly majetkem staroměstské
radnice. Většina ze zhruba 4,5 hektaru půdy už našla své nové majitele.
„Původně jsme zvažovali, jestli to prodat celé jednomu velkému investorovi. Ale báli jsme se, že
kdyby přišla krize a něco se stalo, aby se z té lokality nestala mrtvá zóna," vysvětlil starosta
Starého Města Josef Bazala.
Momentálně jsou prodány už dvě třetiny pozemků, které získalo osm investorů. „A to bychom
navíc v nejbližších dnech měli podepsat další velkou smlouvu o prodeji celkem 12 tisíc metrů
čtverečních pozemků. Zbylá část půdy je stále ještě k dispozici dalším kupcům," popsal zájem
podnikatelů Josef Bazala.
Prvním krokem ke vzniku průmyslové zóny bude vybudování dopravní obslužné komunikace. V
uplynulých dnech začala hodnotící komise vyhodnocovat nabídky na její zhotovení. Společně s
ní lokalitu obohatí veřejné osvětlení, kanalizace a rozšíření inženýrských sítí. Novou silnici by
dělníci měli začít budovat v polovině června, dokončit by ji měli do poloviny listopadu letošního
roku.
Do výběrového řízení se přihlásilo více než deset uchazečů, vítěz by měl být znám zhruba do
měsíce. Ze soutěže vzejde také konečnácena, která by se měla pohybovat kolem 20 milionů
korun. Jakmile bude silnice dokončena, bude pro investory vše připraveno.
„I jim to samozřejmě bude ještě nějaký čas trvat, je zapotřebí vyřídit nejrůznější územní
rozhodnutí a stavební povolení, nicméně předpokládám, že v příštím roce by v zóně mohly
některé společnosti už začít fungovat. Vzniknout byl měly stovky pracovních míst," upřesnil
Josef Bazala.
Nová průmyslová zóna začne fungovat poblíž té současné, ve které působí společnosti jako
Ray service, Tradix či Agama.
Daleko menší možnosti nabídnout své vlastní pozemky případným investorům má v
současnosti sousední Uherské Hradiště.
„Většina ploch, které jsme měli k dispozici, je již rozprodána. To je případ třeba Jaktářů. I když
tam někde třeba průmyslové objekty ještě nestojí, investoři to už mají ve svém vlastnictví.
Pokud je mi známo, nějaké volné plochy by měly být k dispozici třeba v Jarošově, ale ty nejsou
města, nýbrž soukromých majitelů. My sami máme ještě něco menšího k prodeji na ulici
Průmyslová," sdělil Slováckému deníku hradišťský místostarosta Zdeněk Procházka.
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