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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu      1 

Název objektu    Velitelská budova 

Pořizovací hodnota (Kč)    1 655 955 

Zastavěná plocha (m2)    453 

Podlahová plocha (m2)    590 

Obestavěný prostor (m3)    5884 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    1692 

Konstrukce   Zděná budova s trámovými stropy a sedlovou střechou 

Počet podlaží    3 

Stavebně technický stav    Dobrý stav údržby, nová střecha 

Podrobnější charakteristika   Budova při vstupu do kasáren vytvářející spolu s budovou 2 
dominantu celého vstupního prostoru   

Možné využití    Kanceláře, učebny, klubovny, sídlo úřadu 

Navrhované využití    Zájmová a kulturní činnost, klubovny, učebny, veřejné místnosti 
s využitím dobré polohy při hlavním vstupu do areálu kasáren. 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    4 

Název objektu    Ubikace 

Pořizovací hodnota (Kč)    2 810 718 

Zastavěná plocha (m2)    851         

Podlahová plocha (m2)    2336 

Obestavěný prostor (m3)    15063 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    7244 

Konstrukce    Zděná budova s trámovými stropy a sedlovou střechou 

Počet podlaží    3 

Stavebně technický stav    Dobrý stav údržby, nová střecha, nové sociální zařízení. Nutno 
posoudit stav trámových stropů. 

Podrobnější charakteristika    Objekt ubytování mužstva uzavírající ze severovýchodní 
strany centrální nástupní prostor. Ubytovací kapacita cca 400 osob.  

Možné využití    Kanceláře, učebny, klubovny, sklady, sídlo úřadu 

Navrhované využití   Prostory jsou až do roku 2007 smluvně využívány opavským 
gymnáziem pro skladové účely. Výhledově by mělo využití směřovat pro potřeby vyučování 
nebo další činnosti související s výukou. V návaznosti na zamýšlené využití dalších objektů 
pro podnikatelskou činnost a vědecko technickou laboratoř by bylo vhodné tento objekt 
využít pro potřeby střední podnikatelské školy, která již o možné využití projevila zájem. 
Objekt by byl po úpravě vhodný i pro výuku, zájmové činnosti, kluby a pod. 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    5 

Název objektu    Ubikace 

Pořizovací hodnota (Kč)    2 810 718 

Zastavěná plocha (m2)    851 

Podlahová plocha (m2)    2368 

Obestavěný prostor (m3)    15063 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    9076 

Konstrukce    Zděná budova s trámovými stropy a sedlovou střechou 

Počet podlaží   3 

Stavebně technický stav    Dobrý stav údržby, nová střecha a sociální zařízení. 

Podrobnější charakteristika    Objekt ubytování mužstva uzavírající ze severozápadní 
strany centrální nástupní prostor. Ubytovací kapacita cca 330 osob. V objektu jsou též 4 
učebny  

Možné využití    Kancelářské prostory a sklady pro podnikání v přízemní části budovy 

Navrhované využití    Kancelářské prostory, případně klubovny pro zájmovou činnost, 
kulturní místnosti, tělocvična pro tělesně postižené a pod. 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

Číslo objektu    6 

Název objektu    Centrální koupelny 

Pořizovací hodnota (Kč)    439 952 

Zastavěná plocha (m2)    420 

Podlahová plocha (m2)   345 

Obestavěný prostor (m3)   1518 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    682 

Konstrukce    Zděná konstrukce přízemní budovy se sedlovou střechou a novou střešní 
krytinou 

Počet podlaží   1 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý, nová střecha 

Podrobnější charakteristika   Dodatečně dostavovaný objekt, ve kterém jsou umístěny 
sprchy a dílny, které zabírají zhruba dvě třetiny objektu.  

Možné využití   Poloha objektu v poměrně hustěji zastavěné části kasáren jej předurčuje 
k využití jako příslušenství některé z budov ubikací. Vhodné by bylo např. využití jako 
středisko hygieny pro evakuační centrum. Po rekonstrukci by jej bylo možno využít i pro 
menší firmu nebo jako kanceláře, dílnu nebo sklad. Při využití jako kanceláře by zde mohlo 
být umístěno až 20 pracovníků, při lehké výrobě zhruba stejný počet pracovníků.   

Navrhované využití   Optimální využití by bylo hygienické zařízení, případně sídlo nebo 
provozovna menší firmy, která by se zabývala buď administrativní činností nebo lehkou a 
nerušící výrobou. Celý objekt by bylo možno využít i jako zázemí školských nebo kulturních 
zařízení v návaznosti na objekty ubikací.  
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

Číslo objektu    7 

Název objektu    Učební blok 

Pořizovací hodnota (Kč)    929 712 

Zastavěná plocha (m2)    611 

Podlahová plocha (m2)    452 

Obestavěný prostor (m3)   3666 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)   1195 

Konstrukce   Cihlové zdivo, sedlová střecha s novou střešní krytinou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý stav údržby, nová střecha 

Podrobnější charakteristika   Rozlehlý objekt učeben kuchařské školy včetně kuchyní pro 
praktické vyučování. Situování jednotlivých kuchyněk umožňuje spíše výuku typu rodinné 
školy nebo hotelové školy. Přístavek s garáží. 

Možné využití   Optimální by bylo využití k původnímu účelu, tj. výukovému účelu. Nabízí se 
i možnost vytvoření stravovacího střediska pro celý areál kasáren nebo vznik restauračního 
zařízení. 

Navrhované využití    Zařízení praktické výuky pro rodinnou školu, hotelovou školu. 
Možnost zřízení přípravny jídel pro zaměstnance v celém areálu kasáren, případně vytvoření 
menšího restauračního zařízení 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

Číslo objektu    10 

Název objektu    Kanceláře posádkové správy 

Pořizovací hodnota (Kč)    330 842 

Zastavěná plocha (m2)    158 

Podlahová plocha (m2)    129 

Obestavěný prostor (m3)    1159 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    633 

Konstrukce   Zděná budova se sedlovou střechou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý stav údržby, nová střecha. 

Podrobnější charakteristika    Novější budova využívaná jako kanceláře správy objektu. 

Možné využití    Objekt by měl být nadále využíván k původnímu účelu, a to i pro správu 
nevojenské části celého areálu. 

Navrhované využití    Správní činnosti a případně i malé středisko údržby. 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    11 

Název objektu    Učebny 

Pořizovací hodnota (Kč)    2 888 211 

Zastavěná plocha (m2)    651 

Podlahová plocha (m2)    1064 

Obestavěný prostor (m3)    5888 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    5888     

Konstrukce    Zděná budova se sedlovou střechou s novou krytinou    

Počet podlaží    2 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý, nová střecha. 

Podrobnější charakteristika    12 učeben různé velikosti a velké sklady 

Možné využití    Využitelné jak pro výuku, tak pro administrativní a skladovací činnosti.  

Navrhované využití    Skladování, sídlo firmy po menších úpravách 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    12 

Název objektu    Učebny 

Pořizovací hodnota (Kč)    754 178 

Zastavěná plocha (m2)    702 

Podlahová plocha (m2)   595 

Obestavěný prostor (m3)    3581 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    2116 

Konstrukce    Zdivo, rovná střecha s krytinou z vlnitých cementových desek a zčásti 
z plechu. 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Dobrý stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Rozlehlý objekt  (10 garáží pro těžkou techniku, ve kterých 
byla prováděna výuka).  

Možné využití    V současnosti je využíváno jako středisko údržby AČR pro celý objekt. 

Navrhované využití    Ponechat funkci a využívat pro potřeby správy celého areálu. 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    13 

Název objektu    Kanceláře a učebny 

Pořizovací hodnota (Kč)    1 211 600 

Zastavěná plocha (m2)    460 

Podlahová plocha (m2)    735    

Obestavěný prostor (m3)    3496 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    2388 

Konstrukce    Zděná budova s rovnou střechou 

Počet podlaží    2  

Stavebně technický stav    Velmi dobrý stavebně technický stav, jedná se o novější objekt 
postavený v r. 1975. 

Podrobnější charakteristika   Velký objekt s učebnami, kancelářemi, sklady, 2 garáže.      

Možné využití    Administrativní centrum evakuačního střediska, administrativní činnost, 
výuková činnost, sídlo menší firmy v majetku města orientované na logistiku a zásobování. 

Navrhované využití    Sídlo menší firmy se sklady a dílnami 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    14 

Název objektu    Garáže 

Pořizovací hodnota (Kč)    381 393 

Zastavěná plocha (m2)    526 

Podlahová plocha (m2)    485 

Obestavěný prostor (m3)    2340 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Zděný objekt garáží pro nákladní automobily s plechovými garážovými vraty. 
Rovná střecha 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Původně objekt koníren. Dlouhá hala s 9 garážemi pro 
nákladní automobily a malý sklad pohonných hmot. Plechová sedlová střecha. 

Možné využití    Garážování, sklady, opravna nákladních automobilů 

Navrhované využití    Sídlo dopravní firmy, případně firmy na údržbu a opravu nákladních 
automobilů 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    15 

Název objektu    Objekt dozorčího autoparku 

Pořizovací hodnota (Kč)    254 725 

Zastavěná plocha (m2)    46 

Podlahová plocha (m2)    42 

Obestavěný prostor (m3)    176 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    157 

Konstrukce    Zděná budova se sedlovou střechou a plechovou krytinou  

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Malý objekt na vstupu do celého areálu z Vančurovy ulice 

Možné využití    Vrátnice na vstupu do podnikatelské části areálu  

Navrhované využití    Vrátnice pro vstup do podnikatelského areálu  
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    16 

Název objektu    Sklad 

Pořizovací hodnota (Kč)    108 959 

Zastavěná plocha (m2)    352 

Podlahová plocha (m2)    298 

Obestavěný prostor (m3)    1445 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Dřevěná konstrukce s rovnou střechou a plechovou krytinou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Špatný stav vzhledem ke konstrukčnímu materiálu a stáří 
objektu,  ve stěnách jsou patrné mezery mezi jednotlivými dřevěnými prvky. 

Podrobnější charakteristika    Dlouhá a úzká hala bývalé konírny se 16 garážemi  

Možné využití    Objekt jen podmíněně využitelný ke skladovacím účelům. Není vhodný pro 
delší využívání, ve výhledu by měl být  odstraněn 

Navrhované využití   Dočasný sklad, výhledově demolice. Pozemek by byl vhodný i pro 
výstavbu řadových garáží. 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    17 

Název objektu    Garáže 

Pořizovací hodnota (Kč)    868 608 

Zastavěná plocha (m2)    877 

Podlahová plocha (m2)    839 

Obestavěný prostor (m3)    3768 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    769 

Konstrukce   Zděný objekt se sedlovou střechou s malým sklonem 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Dlouhý objekt (55 m) se 14 garážemi pro osobní automobily 
a sklady 

Možné využití    Sklady, nájemní garážování 

Navrhované využití    Nájemní garáže pro osobní automobily 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    18 

Název objektu    Posilovna 

Pořizovací hodnota (Kč)    413 831 

Zastavěná plocha (m2)    174 

Podlahová plocha (m2)    143 

Obestavěný prostor (m3)    872 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    579 

Konstrukce     Zděný objekt s rovnou střechou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Malý objekt se specifickým zaměřením, hala pro cvičení o 
rozměrech cca 6 x 11 m, WC, koupelna  

Možné využití    Malé tělovýchovné zařízení, klubovna, fitcentrum. Využití vazby na celý 
sportovní areál (atletická dráha, neregulérní fotbalové hřiště). 

Navrhované využití    Fitcentrum, solárium. 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    19 

Název objektu    Učebny 

Pořizovací hodnota (Kč)    796 501 

Zastavěná plocha (m2)    475 

Podlahová plocha (m2)    365 

Obestavěný prostor (m3)    2277 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    1260 

Konstrukce    Zděná budova s rovnou střechou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Dobrý stav údržby, nová střecha 

Podrobnější charakteristika    Malý objekt v blízkosti hřiště s 1 garáží  

Možné využití    Zázemí hřiště, klubovna, místnost pro stolní tenis apod. 

Navrhované využití    Sportovní zařízení    
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    20 

Název objektu    Hala Jeseník 

Pořizovací hodnota (Kč)    1 953 959 

Zastavěná plocha (m2)    682 

Podlahová plocha (m2)    632 

Obestavěný prostor (m3)    4092 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    2688 

Konstrukce    Konstrukce RD Jeseník s ocelovými nosnými prvky 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Ocelová hala s 2 garážemi a 2 prostornými učebnami pro 
speciální výuku (autodílna). 

Možné využití    Garáže, opravna automobilů 

Navrhované využití    Opravna automobilů 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    24 

Název objektu    Sklad 

Pořizovací hodnota (Kč)    273 304     

Zastavěná plocha (m2)    888 

Podlahová plocha (m2)    855 

Obestavěný prostor (m3)    3553 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Dřevěná konstrukce se sedlovou střechou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Špatný stav daný stářím a použitým dřevěným materiálem 

Podrobnější charakteristika    Dlouhá dřevěná hala využívaná jako skladiště AČR s 15 
vjezdovými vraty 

Možné využití   Skladiště AČR 

Navrhované využití    Skladiště AČR, vzhledem ke stavebně technickému stavu bude ve 
výhledu určeno k demolici 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    25 

Název objektu    Kuchyňský blok 

Pořizovací hodnota (Kč)    4 150 190 

Zastavěná plocha (m2)    1375 

Podlahová plocha (m2)    2241 

Obestavěný prostor (m3)   12498 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    6180 

Konstrukce    Cihlová stavba s vysokou sedlovou střechou s plechovou krytinou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý stav vzhledem k tomu, že stavba je poměrně nová  

Podrobnější charakteristika    Rozlehlá stavba s velkou kuchyní, přípravnami, skladovacími 
prostory a dvěma jídelnami. Předpokládaná kapacita 1 200 strávníků. Zařízení kuchyní bylo 
demontováno a je využito v jiných armádních zařízeních, v kuchyni jsou instalovány 
odsavače par.  

Možné využití    Vzhledem k tomu, že v celém areálu kasáren se předpokládá vznik 
evakuačního a krizového centra a podnikatelské zóny, je vhodné využití jako vyvařovacího 
centra. 

Navrhované využití    Vyvařovací centrum 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    26 

Název objektu    Garáže 

Pořizovací hodnota (Kč)    381 386 

Zastavěná plocha (m2)    543 

Podlahová plocha (m2)    489 

Obestavěný prostor (m3)    2417 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    1566 

Konstrukce    Zděný objekt garáží pro 8 nákladních automobilů.  Sedlová plechová střecha.  

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Dlouhá hala s  8 garážemi pro nákladní automobily, 
s plechovými garážovými vraty.  

Možné využití    Garážování, sklady, opravna nákladních automobilů 

Navrhované využití    Sídlo dopravní firmy, případně firmy na údržbu a opravy nákladních 
automobilů 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    27 

Název objektu    Garáže 

Pořizovací hodnota (Kč)    293 643 

Zastavěná plocha (m2)    543 

Podlahová plocha (m2)    489 

Obestavěný prostor (m3)    2417 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Zděný objekt garáží pro nákladní automobily s dřevěnými garážovými vraty, 
rovná střecha  

Počet podlaží   1 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Dlouhá hala s 12 garážemi pro nákladní automobily  

Možné využití    Garážování, sklady, opravna nákladních automobilů 

Navrhované využití    Sídlo dopravní firmy, případně firmy na údržbu a opravy nákladních 
automobilů  

 



 21

Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    28 

Název objektu    Strážnice 

Pořizovací hodnota (Kč)    139 871 

Zastavěná plocha (m2)    178 

Podlahová plocha (m2)    148 

Obestavěný prostor (m3)    763 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    372 

Konstrukce    Zděná přízemní stavba s 1 garáží 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Špatný stav údržby 

Podrobnější charakteristika   Drobnější stavba využívaná původně jako strážnice 
autoparku a ošetřovna 

Možné využití    Vrátnice na vstupu do autoparku 

Navrhované využití    V případě potřeby ponechat jako vrátnici garáží, pokud by zde sídlila 
např. jedna logistická firma. V případě potřeby získání plochy může být stavba vzhledem 
k malé pořizovací hodnotě odstraněna 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    29 

Název objektu    Sklad 

Pořizovací hodnota (Kč)    25 657 

Zastavěná plocha (m2)    35 

Podlahová plocha (m2)    25 

Obestavěný prostor (m3)    117 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    36 

Konstrukce   Zděná stavba 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav     Špatný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Drobná stavba skladu 

Možné využití    Stavba již není potřebná a prostor by bylo vhodné uvolnit 

Navrhované využití    Demolice 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    30 

Název objektu    Sklad, klub 

Pořizovací hodnota (Kč)    1 322 014 

Zastavěná plocha (m2)    490 

Podlahová plocha (m2)    577 

Obestavěný prostor (m3)    1965 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    1535 

Konstrukce     Zděná stavba se sedlovou střechou a krytinou z vlnitých cementových desek 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Dobrý stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Dvoupodlažní stavba s vojenským klubem a přilehlými 
sklady. V současnosti je příležitostně využívána i jako volební místnost. 

Možné využití    Stacionární evakuační centrum, kulturní a společenské zařízení, klub 
mládeže, tělocvična gymnastiky 

Navrhované využití    Stacionární evakuační centrum 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    31 

Název objektu    Sklad 

Pořizovací hodnota (Kč)    319 731 

Zastavěná plocha (m2)    487 

Podlahová plocha (m2)    538 

Obestavěný prostor (m3)    1962 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    1507 

Konstrukce    Zděná stavba se sedlovou plechovou střechou  

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Přízemní budova skladu 

Možné využití    Stacionární evakuační centrum, sklad, po úpravě vnitřních dispozic i 
kanceláře 

Navrhované využití    Stacionární evakuační centrum 

 



 25

Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    32 

Název objektu    Garáže, sklady 

Pořizovací hodnota (Kč)    442 376 

Zastavěná plocha (m2)    487 

Podlahová plocha (m2)    565 

Obestavěný prostor (m3)   1962 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    295 

Konstrukce    Zděná budova se sedlovou plechovou střechou krytou zčásti plechem, zčásti 
vlnitými cementovými deskami 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Dobrý stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Zděná budova, čtvrtinu tvoří sklady, tři čtvrtiny garáže (11 
garáží) 

Možné využití    Sídlo malé firmy s menšími skladovacími prostory a garážemi, soukromé 
garáže, sklady 

Navrhované využití    Sídlo malé firmy 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    33 

Název objektu    Sklad 

Pořizovací hodnota (Kč)    197 005 

Zastavěná plocha (m2)    253 

Podlahová plocha (m2)    328 

Obestavěný prostor (m3)    1139 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Zděná jednopatrová budova se sedlovou střechou z vlnitých cementových 
desek 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Dobrý stav údržby 

Podrobnější charakteristika     Bývalý muniční sklad u vjezdu do areálu z Vančurovy ulice 

Možné využití    Sklad 

Navrhované využití    Sklad 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    34 

Název objektu    Sklad 

Pořizovací hodnota (Kč)    211 648 

Zastavěná plocha (m2)    255 

Podlahová plocha (m2)   204 

Obestavěný prostor (m3)    642 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    642 

Konstrukce    Zděný objekt se sedlovou střechou s krytinou z vlnitých cementových desek 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Objekt skladu využívaný v posledních letech jako učebna a 
autodílna 

Možné využití    Sklad, malý autoservis 

Navrhované využití    Sklad, dílny 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    35 

Název objektu    Garáže, sklad PHM 

Pořizovací hodnota (Kč)    372 317 

Zastavěná plocha (m2)    559 

Podlahová plocha (m2)    572 

Obestavěný prostor (m3)    2285 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    296 

Konstrukce    Zděná konstrukce se sedlovou střechou, nad garážemi z vlnitých 
cementových desek, nad skladem PHM plechovou. 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Bývalá konírna přestavěná na skladovací a garážové 
prostory s 8 garážemi 

Možné využití     Dílny, garáže, sídlo malé dopravní firmy 

Navrhované využití    Dílny 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    36 

Název objektu    Trafostanice 

Pořizovací hodnota (Kč)    85 547 

Zastavěná plocha (m2)    42 

Podlahová plocha (m2)    33 

Obestavěný prostor (m3)    153 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Zděná trafostanice 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý 

Podrobnější charakteristika   Věžová trafostanice 

Možné využití    Trafostanice  

Navrhované využití     Trafostanice 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    38 

Název objektu    Učební blok 

Pořizovací hodnota (Kč)    2 078 598 

Zastavěná plocha (m2)    810 

Podlahová plocha (m2)    840 

Obestavěný prostor (m3)    6626 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    4267 

Konstrukce     Kombinace cihlového zdiva a ocelové stavby RD Jeseník, šikmá plechová 
střecha 

Počet podlaží    1, část s učebnami 2 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Učebny pro výuku oprav těžké techniky ve zděné části a 10 
garáží 

Možné využití    Stacionární evakuační centrum, autoopravna 

Navrhované využití    Stacionární evakuační centrum 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    39 

Název objektu    Učební blok 

Pořizovací hodnota (Kč)    3 536 000 

Zastavěná plocha (m2)    990 

Podlahová plocha (m2)    895 

Obestavěný prostor (m3)    7920 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    3984 

Konstrukce    Kombinace cihlového zdiva a ocelové stavby RD Jeseník, šikmá plechová 
střecha  

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Průměrný stav údržby 

Podrobnější charakteristika   10 garáží pro výuku oprav těžké techniky 

Možné využití    Průmyslové dílny, garáže nákladních automobilů, sídlo logistické firmy 

Navrhované využití    Garáže 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    40 

Název objektu    Tunelová střelnice 

Pořizovací hodnota (Kč)    Neuvedeno 

Zastavěná plocha (m2)    Neuvedeno (cca 400) 

Podlahová plocha (m2)    Neuvedeno (cca 350) 

Obestavěný prostor (m3)   Neuvedeno (cca 900) 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce     Podzemní tunelové zřízení 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Špatný stav údržby  

Podrobnější charakteristika    Podzemní střelnice pro pistole a samopaly 

Možné využití    Zařízení pro sportovní střelbu a výuku střelby 

Navrhované využití    Zařízení pro výuku střelby 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    60 

Název objektu    ESO přístřešek 

Pořizovací hodnota (Kč)    173 000 

Zastavěná plocha (m2)    435 

Podlahová plocha (m2)    435 

Obestavěný prostor (m3)    1957 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Ocelová konstrukce s rovnou střechou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Špatný stav údržby 

Podrobnější charakteristika    Přístřešek pro nákladní automobily 

Možné využití    Přístřešek pro nákladní automobily, případně demolice 

Navrhované využití    Demolice 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    61 

Název objektu    ESO přístřešek 

Pořizovací hodnota (Kč)    170 000 

Zastavěná plocha (m2)    240 

Podlahová plocha (m2)    240 

Obestavěný prostor (m3)    1080 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Ocelová konstrukce s rovnou střechou 

Počet podlaží    1 

Stavebně technický stav    Špatný stav údržby 

Podrobnější charakteristika     Přístřešek pro nákladní automobily 

Možné využití    Přístřešek pro nákladní automobily, případně demolice  

Navrhované využití    Demolice 
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Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů 

 

Číslo objektu    70 

Název objektu    Jídelní blok 

Pořizovací hodnota (Kč)    Neuvedeno 

Zastavěná plocha (m2)    Neuvedeno (cca 750 m2) 

Podlahová plocha (m2)    Neuvedeno 

Obestavěný prostor (m3)    Neuvedeno 

Obestavěný vytápěný prostor (m3)    Není vytápěno 

Konstrukce    Zděný objekt se sedlovou střechou a plechovou krytinou 

Počet podlaží    2 

Stavebně technický stav    Velmi dobrý stav údržby 

Podrobnější charakteristika     Novější objekt s jídelnami mužstva a jídelnou pro vojáky 
z povoláni. propojen s kuchyňským blokem zděným krčkem. 

Možné využití    Jídelny, učebny, ubytovací prostory  

Navrhované využití    Ubytovací prostory a jídelny pro evakuační centrum 

 


