
Průmyslová
zóna a revitalizace

chátrajících objektů

město pro byznys
Město Nová Paka se v posledních letech 
opakovaně umisťuje na předních mís-
tech ve srovnávacím průzkumu Město 
pro byznys. V roce 2011 dokonce do-
sáhla na první místo v celé ČR. Město 
pro byznys je srovnávací výzkum, který 
vyhodnocuje podnikatelské prostředí 
ve všech 205 obcích s rozšířenou pů-
sobností v ČR a ve všech městských 
částech hlavního města Prahy. Vyhla-
šovatelem výzkumu je týdeník Ekonom 
a je nejrozsáhlejším výzkumem munici-
palit v ČR. Cílem výzkumu je porovnat 
podpory malého a středního podnikání 
ze strany místních samospráv. Žebříček 
je sestaven na základě padesáti kritérií 
zaměřených na rozvoj podnikatelské-
ho prostředí, kvalitu lokality, podmínky 
pracovního trhu, přístup veřejné správy 
a ceny, součástí je také telefonický prů-
zkum mezi více než 10 tisíci podnikateli. 
Dostupnost pozemků a prostorů pro 
podnikání je také jedním z mnoha kritérií 
pro celkové hodnocení. 

AREál Po fiRMě ZEA oŽiVilA fiRMA El NiNo PARfuM



rozvoj průmyslové zóny a revitalizace objektů a lokalit
Město v rámci územního plánu pro rozvoj průmyslu na tzv. „zelené louce“ vyčlenilo dvě oblasti.

První oblastí je již komplexně připravená průmyslová zóna Vlkov. Druhou oblastí je prostor 
za vlakovým nádražím mezi železniční dráhou a areálem bývalé „Silničky“ v Heřmanicích. 

určitě však nechceme prioritně obsazovat volné plochy zemědělské či lesní půdy. Pro město 
je samozřejmě optimální, když investoři dokážou obsadit stávající nevyužité plochy, tzv. brownfields. 

Jedná se tedy o pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci  
a využití, jsou opuštěné a nevyužité, často mají i ekologickou zátěž a zdevastované výrobní

či jiné budovy. Takto postupovala například firma el nino parfum, s.r.o., která se namísto stavby 
v průmyslové zóně Vlkov nakonec rozhodla rekonstruovat rychle chátrající opuštěný objekt 

po firmě ZEA a nyní zde zaměstnává přes 80 zaměstnanců. Pro město je velmi záslužná zejména 
dlouhodobá práce firmy SQS Vláknová optika, a. s., která před zkázou zachránila bývalý 

areál Magnetu, který je přímo v centru města.

Pokud však už nelze efektivně využívat stá-
vající prostory, je s ohledem na zaměstnanost 
důležité, aby město bylo připraveno firmám 
nabídnout možnost pro další rozvoj jejich 
podnikání. V kopcovitém podhorském teré-
nu není jednoduché najít vhodné plochy, ale 
přesto by bylo chybou, kdyby město na pří-
pravu průmyslových ploch rezignovalo.

VZHlED fiRMy ENiKA NA PříJEZDu Do MěSTA SE PoVEDl

Průmyslová zóna



PláN oblASTi VlKoV

ZA STK uŽ NEMuSíME NiKAM DoJíŽDěT

počátky
Počátky průmyslové plochy Vlkov jsou již v roce 2003, kdy začaly první přípravy. 

Město si ve Vlkově postupně zajistilo práva k 6 ha pozemků pro průmysl 
a ke 2 ha vhodným pro bydlení. Za velmi důležitý považujeme právě 

synergický efekt. infrastruktura pro průmyslovou zónu bude sloužit 
i celé oblasti. Město postupně zainvestovalo vodovod, plynovod a přístupový 

chodník. S ostatním čekalo na konkrétního zájemce, který by splňoval 
podmínky města. Město v lokalitě nechce ekologicky závadnou výrobu 

a požaduje i určitý počet zaměstnanců na 1 hektar. Město nechce plochu 
prodávat tzv. za každou cenu, a tak odmítlo několik zájemců. Zároveň 

považujeme za dobré, pokud se zde rozšíří zejména místní firmy, které nemají 
tendence opouštět region za levnější pracovní silou.

první...
Prvním, kdo splňoval předpoklady, se 
stala firma ENiKA, která zde postavila 
svůj podnik, do kterého koncentrova-
la svoji výrobu, obchod i administrati-
vu. Novostavba jí umožnila rozšířit její 
podnikatelské záměry a došlo i k zvý-
šení počtu zaměstnanců. Zároveň je 
velmi potěšující, že došlo i k naplnění 
prostorů, které firma ENiKA opustila. 
Například jen v prostorech u vlakového 
nádraží tak vzniklo přes třicet nových 
zaměstnaneckých míst.
umístění této stavby bylo důležité pro 
dokončení koncepce celého území. 
Na základě vyjasnění situace byla ná-
sledně postavena veřejná část komu-
nikací včetně chodníků, kanalizace 
dešťové a splaškové včetně přečerpá-
ní na čistírnu odpadních vod ve Staré 
Pace. Kanalizace bude v budoucnu 
použita i pro odkanalizování Studénky 
a Kumburského Újezdu a 14 nových 
stavebních parcel, které vzniknou na 
městem odkoupených pozemcích ve 
Vlkově. Město v zóně vykoupilo smluv-
ně vázané pozemky i zchátralé objekty 
a dokončilo výstavbu infrastruktury do 
konečné podoby. Druhým záměrem, 
který odpovídal požadavkům města, 
se stala výstavba stanice technické 
kontroly (STK) s měřením emisí pro 
motorová vozidla. Tato služba dopo-
sud na Novopacku chyběla. Jejím vzni-
kem se posílilo i postavení města jako 
centra regionu. Do budoucna je zde 
plánována i myčka na auta.

připravenost
o pozemky v průmyslové zóně Vlkov 
je průběžný zájem, avšak krize 
v posledních letech částečně 
podlomila možnosti podnikatelských 
investic. určitě je ale důležité, že jsme 
připraveni a máme možnost okamži-
tě nabídnout prostory k podnikání. 
Naopak si myslíme, že je nejvyšší čas 
začít přípravu druhé průmyslové zóny 
za vlakovým nádražím. Zastupitelstvo 
totiž nesmí pohlížet na svoji činnost 
pouze prizmatem čtyř let, nýbrž musí 
pracovat s výhledem minimálně 
na deset až dvacet let.

P
rů

m
ys

lo
vá

 z
ó

na
 V

lk
o

v



budoucnost větší zaměstnanosti
Druhou oblastí, která je dle územního plánu předpokládána pro průmyslovou plochu, je prostor za vlakovým nádražím mezi 
železniční dráhou na východě a areálem bývalé „Silničky“ v Heřmanicích na západě. Z jihu zónu bude uzavírat obchvat města.
Těchto více než osm hektarů plochy již město získalo do svého vlastnictví. Ze zkušeností ze zóny Vlkov víme, jak dlouhá                
je příprava území, než se poprvé „kopne“, což předpokládáme někde kolem roku 2020. Příprava průmyslové zóny Vlkov městu 
trvala 10 let, ENiKA však postavila během necelých dvou let!
Pro následující volební období proto považujeme za důležité připravit projektovou dokumentaci na infrastrukturu pro danou 
lokalitu.

PoZEMKy V PRůMySloVé ZóNě ZA VlAKoVýM NáDRAŽíM VE VlASTNiCTVí MěSTA

Průmyslová zóna
za vlakovým nádražím


