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region NUTS II Severovýchod 

 
 

název projektu:  Multimodální logistiské centrum v Pardubicích (MLC v Pardubicích) 
institucionální rámec projektu: 

- správce/nositel/partneři: Krajský úřad Pardubického kraje a Přístav Pardubice, a.s.  
- manažer/developer: Přístav Pardubice, a.s. 

konečný uživatel/é: firmy provozující dopravní, logistickou, zasilatelskou a jinou činnost související 
s dopravou nebo provozující technologie náročné na dopravu   
cíle projektu: 

- všeobecné širší cíle: Realizace MLC v jádrovém území východních Čech s možností přímého propojení 
silniční, železniční, vnitrozemské vodní a letecké dopravní infrastruktury v jednom bodě. Aktivace 
prostředků uložených do výstavby dopravní infrastruktury a vytvoření logistického uzlu mezinárodního 
významu. Koncentrace dopravních činností povede ke snížení nákladů na dopravu a souvisejících 
logistických činností.   

- specifické cíle: snížení dopadu negativních vlivů dopravy na životní prostředí, podpora exportní 
politiky státu, koncentrace dopravy do jedné lokality (snížení manipulačních nákladů se zbožím), atd.  

- vztah projektu k lokalizací SS a TC: lokalita je nedaleko Průmyslové zóny Pardubice 
prostorové dimenze projektu: 

- dotčené území celkem (ha): 30ha (možnost využití až 90ha) 
- celkem zastavěná plocha (m2): lokalita je v přípravě 
- celkem podlažní plocha (m2): lokalita je v přípravě 
- cca % plochy použitelné pro aktivity SS a TC: lokalita je v přípravě 
harmonogram realizace: 

- předpokládané zahájení realizace projektu (rok): pro uživatele orientované na silniční nebo leteckou 
dopravu je možné lokalitu využít takřka okamžitě, pro uživatele orientované na vnitrozemskou vodní a 
železniční dopravu je předpoklad využití cca od 2008.  

- etapové členění realizace = předpokládaný podíl nemovitostí vstupujících na trh (ha/m2 v letech): NA 
lokalizace: 

- adresa: koordinátor projektu Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice 
- lokalita: Pardubice – městská část Svítkov, obec Srnojedy  
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