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PROJEKT REGENERACE ZÓNY – STATUTÁRNÍ M�STO OLOMOUC – KASÁRNA NE�EDÍN   

 
 
1. Popis projektu 
 
P�edm�tem projektu byla realizace I. etapy rekonverze areálu kasáren v Olomouci Ne�edín� a vytvo�ení 
tak podnikatelské zóny. P�edm�tem realizace I. etapy projektu byly zejména demolice stávajících 
zchátralých p�vodn� vojenských objekt�, nepot�ebné infrastruktury (zpevn�né plochy, potrubí 
nadzemního teplovodu, kanalizace, atd.), odstran�ní a likvidace ekologických zát�ží a výstavba nového  
vjezdu do nov� budované pr�myslové zóny. Výstupem I. etapy projektu bude ucelená plocha o vým��e 
cca 55 000 m2 p�ipravená pro následné investice do pot�ebné technické infrastruktury (II. etapa, 
p�edpoklad realizace 2009 - 2011), 
která dokon�í p�em�nu areálu na 
podnikatelskou zónu p�ipravenou 
pro vstup investor� se zam��ením 
nap�. na vysp�lé technologie. 
Realizace II. etapy p�edpokládá také 
využití dotace ze SF EU 
z plánovacího období 2007-2013.  
Realizací projektu došlo k zahájení 
revitalizace nevyužívaného 
stávajícího areálu tzv. brownfields, 
�ímž dojde nejen k vytvá�ení dalších 
rozvojových p�íležitostí bez nových 
územních nárok� tzn. že rozvojová 
plocha nebude realizována na úkor 
omezených zdroj� nezastav�ného 
území, ale sou�asn� realizace p�isp�je i k zlepšení životního a sociálního prost�edí v širším okolí 
revitalizovaného areálu, k v�tší atraktivit� lokality a tím i k dalšímu rozvoji �i nastartování nových 
rozvojových aktivit. 
Revitalizací areál� typu brownfields je zajišt�na podpora rozvoje malého a st�edního podnikání. Rozvoj 
podnikání je nezbytným p�edpokladem pro snížení nezam�stnanosti ve m�st� i regionu i obecné 
vytvá�ení p�íznivých podmínek pro život.  
Cílem projektu bylo také u�in�ní vst�ícného kroku k místním podnikatel�m, kte�í pro sv�j další rozvoj a 
realizaci investi�ních zám�r� apelovali na m�sto, aby jim vytvá�elo vhodné podmínky. Pokud by m�sto 
Olomouc na tento tlak nereagovalo, mohla nastat situace, že by firmy hledaly podmínky pro své zám�ry 
jinde. Dopad t�chto krok� je z�ejmý nejen ve ztrát� dalších pracovních p�íležitostí, ale i v obecném 
poklesu d�v�ryhodnosti v místní podnikatelské prost�edí. Vzhledem k tomu, m�sto nem�že nabídnout 
nové rozvojové lokality, je �ešením modernizace a rekonstrukce stávajících areál�. 
 
Cílové skupiny 
- Místní a zahrani�ní podnikatelské subjekty pro které se nabízí p�íležitost k rozši�ování svých aktivit 
za spolupráce a podpory m�sta. 
- Obyvatelé m�sta, p�ípadn� okolí, pro které další rozvoj podnikatelského areálu a nových aktivit 
znamená potenciální nové pracovní p�íležitosti 
- Zákazníci a subdodavatelé t�chto firem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hranice areálu  Rozhraní 1. a 2. etapy 
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Lokalizace 
Areál bývalých kasáren se nachází na jihozápadním okraji m�sta. Areál leží v Olomouci - Ne�edín� v 
pásu mezi silnicí �. II/448 Olomouc - Topolany a dnešním letišt�m a tvo�í okraj sou�asn� zastav�ného 
území Olomouce. Areál na západní stran� ukon�uje stavba západní tangenty silnice R35. 
 
 
2. Technický popis 
Realizace projektu byla z d�vodu složitých majetkoprávních vztah� rozd�lena do dvou etap. V rámci 
první etapy byly demolovány budovy, komunikace a zpevn�né plochy, inženýrské sít� nad terénem 
(energomosty), betonové a plechové oplocení, jiné prvky staveb (jímky, zídky, rampy, staré základy) a 
nezbytn� nutné d�eviny a zele�, které se nacházely na pozemcích statutárního m�sta Olomouce. 
Sou�ástí projektu byla také výstavba nového vjezdu do areálu a provozní monitoring k ur�ení p�esných 
objem� a druh� zne�išt�ných stavebních konstrukcí a zemin. 
V rámci I. etapy byly demolovány následující objekty: 
a) Stavební objekty 

objekt �.12 - sklad SA  
objekt �.36 - sklad SA 
objekt �.37 - garáž A�R 
objekt �.38 - hala dílny - galvanovna 
objekt �.39 - sklad, dílna A�R + vým�níková stanice SA  
objekt �.41 - vrátnice + administrativa SA 
objekt �.46 - letecký hangár, sklad SA  
objekt �.47 - sklad SA 
objekt �.49 - akumulátorovna SA 
objekt �.50 - letecký hangár, stolárna 
objekt �.51 - letecký hangár 
objekt �.52 - sklad SA 
objekt �.54a - komín kotelny 
objekt �.53 - letecký hangár 
objekt �.59 - sklad SA 
objekt �.60 - sklad A�R 
objekt �.64 - ubikace SA, sklad A�R 
objekt �.80 - hala - dílna SA 
objekt �.84 - garáž SA 
objekt �.200 - hala Wagner 
Plocha objekt� ur�ených k demolici v I.etap� byla 10.449 m2 a objemová kubatura 87.004 m3. 
U velkých hal a budov (objekty �.38, S4a, 80 a 200), byly demolovány n�kolikastup�ové základové 
patky konstrukcí až na úrove� základové spáry. Rovn�ž sklepní prostor s vým�níkovou stanicí pod 
objektem �.39 byl zcela demolován až na základovou spáru. Demolice ostatních objekt� byla 
provedena do úrovn� - 0,5 m pod úrove� stávajícího terénu. 

b) Zpevn�né plochy – p�íjezdové komunikace, obslužné komunikace, manipula�ní a pracovní plochy, 
skladovací plochy, pracovní plochy 

U betonových, asfaltových a ostatních ploch byla demolice provedena do úrovn� - 0,3 m pod úrove� 
stávajícího terénu. K zabezpe�ení p�ístupu k nedemolovaným objekt�m �.101 a 419 v jižní �ásti 
areálu byla v této etap� ponechána k užívání páte�ní komunikace a na ni navazující obslužná 
komunikace. Uvedené objekty jsou využívány technickou správou m�sta jako havarijní sklady pro 
protipovod�ové a havarijní materiály. Dále byla ponechána plocha pro p�íjezd k objekt�m �. 65 a 66. 
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c) Inženýrské sít� – energovody (teplovody) 
Demolice nadzemních potrubních �ád� byla provedena snesením, u betonových patek a základ� 
nosných prvka teplovodu a VO byly základové patky demolovány do úrovn� - 0,5 m pod úrove� 
stávajícího terénu. 

d) Oplocení – oplocení z vlnitého plechu, drát�né oplocení 
Demolice �ásti oplocení byla provedena do úrovn� - 0,00 m na úrove� stávajícího terénu a u 
betonových patek sloupk� tak, aby byly vyjmuty celé. P�ed skon�ením demoli�ních prací bylo na 
místo demolovaných oplocení vystav�no nové oplocení ze �ty�hranného drát�ného pletiva. 

e) Jiné prvky –  rampy, staré základy, které nejsou sou�ástí vy jmenovaných stavebních objekt�, 
op�rné zdi, podlahy již odstran�ných staveb, obruby a zpev�ující prvky 

Demolice byla provedena do - 0,50 m pod úrove� stávajícího terénu a u betonových patek sloupk� 
tak, aby byly vyjmuty celé. 

f) D�eviny a zele� – odstran�ní náletové zelen�, odstran�ní genera�ních porostli 
Odstran�ní porost� bylo provedeno zcela v této etap� demoli�ních prací s úplným využitím d�evní 
hmoty ke zpracování (výrobky, palivové d�íví, št�pky). 

g) Provozní monitoring – pr�b�žné zkoumání a monitorování množství a velikosti zne�išt�ní stavebních 
konstrukcí a zemin organickými polutanty v demolované �ásti areálu 

h) �erné skládky – odstran�ní komunálních i nebezpe�ných odpad�, které nejsou sou�ástí 
vyjmenovaných budov a byly v pr�b�hu opušt�ní kasáren ponechány v objektech 

i) Zajišt�ní vrt�  – technické zajišt�ní zhlaví stávajících monitorovacích a sana�ních vrt� vareálu p�ed 
ú�inky demolice k jejich udržení v provozuschopném stavu 

 
 
3. P�edpokládané a skute�né náklady projektu 
 

Financování P�edpokládané celkové  
náklady projektu /v K�/ Vlastní zdroje /v K�/ Zdroje EU /v K�/ 

36.250.000 801.000 35.449.000 

Financování Skute�né celkové  
náklady projektu /v K�/ Vlastní zdroje /v K�/ Zdroje EU /v K�/ 

36.245.512 796.512 35.449.000 

 
 
4. �asový pr�b�h projektu 
 

21.12.2005 Žádost o registraci projektu (1. stupe�) 
13.1.2006 Potvrzení o p�ijetí žádosti  
28.2.2006 Zahájení zpracování PD ke SP a demolic v�. získání SP a demoli�ního vým�ru  
24.7.2006 Žádost o souhlas s realizací projektu (2. stupe�)  
06/2006 Získání SP na vjezd a demoli�ního vým�ru 
06/2006 Zpracování zadávací dokumentace k V� 
6-10/2006 Výb�rové �ízení na dodavatele stavby 
2.11.2006 Podpis smlouvy s dodavatelem  
27.11.2006 Podpis Podmínek souhlasu s realizací projektu 
13.12.2006 Souhlas s realizací projektu  
11.12.2006 Žádost o dotaci (3. stupe�) 
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9.2.2007 Podpis Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace  
1.3.2007 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
1.3.2007 )* Zahájení stavebních a demoli�ních prací 
14.8.2007 )* Dokon�ení demolic 
14.9.2007 )* Vyú�tování a žádost o platbu 
8.11.2007 Kontrola na míst� 
17.12.2007 Záv�re�ná platba na ú�et p�íjemce 
)* - došlo k posunu zahájení (p�vodní termín 1.2. 2007) a ukon�ení realizace (p�vodní termín 30.6. 2007)  
 
Samotná fáze realizace projektu od podání žádosti po záv�re�nou platbu trvala bezmála 2 roky 

 
 
5. Dopady projektu 
 
Realizací projektu došlo k zahájení revitalizace nevyužívaného stávajícího areálu tzv. brownfields, �ímž 
dojde nejen k vytvá�ení dalších rozvojových p�íležitostí bez nových územních nárok� tzn. že rozvojová 
plocha nebude realizována na úkor omezených zdroj� nezastav�ného území, ale sou�asn� realizace 
p�isp�je i k zlepšení životního a sociálního prost�edí v širším okolí revitalizovaného areálu, k v�tší 
atraktivit� lokality a tím i k dalšímu rozvoji �i nastartování nových rozvojových aktivit.  
 
Projekt také naplnil cíl opat�ení 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury, Opera�ního programu pr�mysl a 
podnikání – zlepšení podnikatelské infrastruktury prost�ednictvím podpory rozvoje projekt� výstavby a 
regenerace podnikatelských nemovitostí, v�etn� rozvoje infrastruktury existujících pr�myslových území 
a podnikatelských zón a intenzifikace jejich využití, zejména v oblastech postižených útlumem a 
restrukturalizací pr�myslové výroby. 


