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BMW Group obdržela stavební povolení na výstavbu
vývojového centra nedaleko Sokolova.
•
•
•
•

Stavební povolení umožňuje spuštění zemních a stavebních prací
Plán zahájení prvních testovacích úkonů počátkem roku 2022 se
i přes pandemii koronaviru podaří dodržet
Komplex s různými druhy zkušebních tratí přispěje k rozvoji
zaměstnanosti, služeb a vzdělávání v regionu
BMW Group pokračuje v investicích do vývoje nových technologií
a vzniku nových pracovních míst

Sokolov. Projekt výstavby BMW Group vývojového centra nedaleko
Sokolova úspěšně pokračuje. BMW Group získala od příslušného stavebního
úřadu stavební povolení umožňující přejít z fáze příprav k výstavbě chystaného
centra.
Současná omezení způsobená pandemií koronaviru aktuálně zapříčinila jen
mírné zpoždění, které BMW plánuje dohnat v průběhu výstavby. Prvním
krokem budou zemní práce, jež připraví podloží pro zkušební tratě. V souladu
s povolením pro logistiku a zařízení staveniště již byly v severní části území
zahájeny první zemní práce a pokládka asfaltu pro obslužné komunikace.
Zemní práce na celém komplexu by měly být hotové do konce roku 2021,
následovat budou stavební práce, se kterými se začne v severozápadní části
území v roce 2022. I přes náročnou situaci v první polovině letošního roku tak
BMW Group nepřestává intenzivně investovat do své budoucnosti a pokračuje
ve svých plánovaných investičních a vývojových aktivitách.
Připravované BMW Group vývojové centrum bude po svém otevření jedním ze
čtyř klíčových vývojových center BMW Group. Plánuje se zde především vývoj
systémů autonomní jízdy. Plocha budoucího vývojového centra se nachází na
místě bývalé výsypky severně od Sokolova a zabere přibližně 650 hektarů.
Během následujících dvou let na ní vznikne několik zkušebních drah pro
testování vozidel v různých podmínkách a situacích. Celý projekt je významnou
investicí nejen z pohledu BMW Group, ale přispěje také k rozvoji
zaměstnanosti, služeb a vzdělávání v celém regionu.
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BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových
automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů
a služeb mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními a montážními závody
v 15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2019 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2,5 milionu osobních
vozů a více než 175 000 motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2019 činil
7,118 miliardy Euro, příjmy dosáhly 104,210 miliardy Euro. K 31. prosinci 2019 pracovalo pro
BMW Group 133 778 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý
hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu
prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou
součástí celkového přístupu.
www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:
http://twitter.com/BMWGroup
YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

