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Pošlete nám

ivotopis 

a sta te se

sou í 

našeho týmu.

Elektromechanik

Skladník / Skladnice

Neustále rosteme!

Čas montoven ve Žďáru nad Sáza-
vou pomalu končí. V nové průmys-
lové zóně dostanou zelenou obory 
s technologicky náročnější výrobou 
a vývojem, dále automatizace, robo-
tika či pokročilé strojírenství.

„Žďár na to má, aby zde byly menší 
a střední fi rmy, které dají práci lidem 
s vyšší kvalifi kací, a za práci je lépe 
odmění,“ míní starosta města Mar-
tin Mrkos. Zdejší odborné školství 
přesně takové absolventy produkuje. 

Průmyslová zóna Jamská II. vyros-
te na spojnici mezi ulicemi Jamská a 
Novoměstská, součástí bude asi půl 
kilometru dlouhý úsek silnice. 

Celý projekt se kvůli nárokování 
státní dotace podařilo radnici při-
pravit za rok. Žďárské poháněl fakt, 
že k 31. 12. 2019 skončil dotační 
program CzechInvestu na podpo-
ru více hektarových průmyslových 
zón. „Pokud bychom jej nestihli, tak 
by zóna nebyla. Projekt za 103 mili-

Na Jamské II. bude práce pro odborníky

óny korun by samo město neutáhlo. A 
tohle je zásadní dotace,“ vítá starosta 
Martin Mrkos. 

Děkuje za rychlou a kvalitní práci 
úředníkům i za vstřícnost zastupite-
lům, kteří projekt na výstavbu prů-
myslové zóny upřednostnili a pod-
pořili. „Takhle si představuji týmovou 
spolupráci ve prospěch rozvoje města,“ 
neskrývá radost.

Přitom ještě na začátku loňské-

ho roku nemělo město vykoupené 
všechny pozemky. Bylo třeba připra-
vit podklady pro územní rozhodnu-
tí, stavební povolení, zajistit fi nanco-
vání a vysoutěžit dodavatele stavby.

Průmyslová zóna Jamská II. navazu-
je na již vzniklou průmyslovou zónu 
Jamská I. Bude mít rozlohu 100.000 
m2. Konkrétní stavební parcely mají 
vznikat na základě požadavků inves-
tora. Celkem tu bude kolem 400 
pracovních míst. Jak žďárský starosta 
uvádí, snahou města bude do zóny 
dostat jak rozvíjející se perspektivní 
místní fi rmy tak i investory odjinud. 
 (Pokračování na str. 8)

Žďár zavádí ekologický 
manuál pro investory


