Nová městská čtvrť v prostoru bývalých kasáren Vyšný

masterplan - axonometrie

CENTRUM

bilance projektu

plocha řešeného území → 240 000 m²
celková zastavěná plocha → 59 022 m²
celkové zpevněné plochy → 45 725 m²
celková plocha zeleně → 146 665 m²
vodní plochy celkem → 6 559 m²
hrubé podlažní plochy celkem (GFA) → 104 794 m²
odhadovaný počet bytových jednotek → cca 1240
odhadovaný počet obyvatel (2,8 ob/bj) → cca 3 500
celkové odhadované náklady na transformaci území → 4 000 000 000 Kč

Vysvětlivky k tabulkám:
• hrubá podlažní plocha = půdorysná plocha ohraničená vnější hranou domu
• pro výpočet bytových jednotek - průměrná celková plocha 1 obydleného bytu činila
v roce sčítání 86,7 m², pro obydlené byty v bytových domech to bylo 68,5 m² a pro
obydlené byty v rodinných domech to bylo 109,1m²
• pro výpočet obyvatel - průměrný počet obyvatel v rodinném domě = 3 osoby a
průměrný počet obyvatel v bytovém domě = 2,5 osoby
• celkové odhadované náklady na transformaci území nejsou přímé náklady financované pouze městem Český Krumlov! Ty budou řádově nižší. Většina nákladů na
transformaci území bude financována externími developery.
• přímé investice města Český Krumlov budou minimalizovány na nezbytně nutný
rozsah k nastartování transformace území a budování strategické infrastruktury.
• návratnost vložených prostředků města, by měla být v horizontu max. 10 - 15 let.
• město Český Krumlov získá uzavřením plánovacích smluv a prodejem pozemků
nemalé finanční prostředky k umoření případných půjček nutných k nastartování
transformace a pro reinvestování do dalšího rozvoje území.
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cíle ← rozvoj území ← stavební projekty

realizační tým projektu

V maximální možné míře využíváme personální a odbornou kapacitu
městského úřadu a organizací zřizovaných městem Český Krumlov
Vedení města Český Krumlov → definování strategických zájmů města v transformovaném území
→
→
Odbor správy majetku a investic
→
→

realizace strategických zájmů města v území
finanční management projektu transformace území
projektmanagement transformace území
prosazování zájmů města v řešení technické infrastruktury

→ soulad s platnou územně plánovací dokumentací
Architekt města → soulad s územní studií kasárna
→ prosazování oprávněných zájmů města v architektuře a urbanismu území
Odbor úřad územního plánování
Ostatní odbory městského úřadu

→ soulad s platnou územně plánovací dokumentací
→ soulad s územní studií kasárna
→ proces vyjadřování, schvalování a povolování
→ prosazování zájmů města

→ realizace strategických zájmů města v území
Českokrumlovský rozvojový fond → finanční management projektů města
→ ekonomické poradenství, posuzování nabídek investic v území
Lesy města Český Krumlov → čištění území od náletové zeleně, kácení
Služby města Český Krumlov

→ zajištění úklidu a odvozu komunálního odpadu
→ údržba části území, která bude otevřená pro veřejnost

realizační tým projektu

Spolupracujeme s respektovanými odborníky!
ateliér A8000 → developerské poradenství, garance naplnění urbanistického záměru
Ing. arch. Vladan Píša → hlavní architekt projektu zastupující město Český Krumlov
→ vodohospodářské řešení území
VRV a.s. → vodohospodářské řešení městského parku a zadržování vody v krajině
→ „zelenomodrá“ infrastruktura
→ inventarizace dřevin
Popela - sadovnictví, krajinářství → dendrologický průzkum
→ architektonické a sadové úpravy v území
ENACO s.r.o.

→ energetické poradenství
→ energetická koncepce území

Ing. Kateřina Kubizňáková & Asociace Developerů → konference Brownfieldy 2021
Zatím jsme na samém počátku tohoto velikého a náročného projektu a tak další spulopracovníci budou postupně následovat.
Jedná se zejména o průzkumy, dopravní infrastrukturu, různé studie jako jsou např. hluková a rozptylová studie a

nejbližší budoucnost

Předpokládaný rozsah prací pro období 2020 - 2022
→
→
Ustanovení realizačního týmu
→
→
Oficiální představení projektu „NOVÝ DVŮR“ veřejnosti

personální obsazení, stanovení kompetencí, zodpovědností a struktury realizačního týmu
nastavování standardů komunikace v týmu a vně týmu
elektronická komunikace, předávání dokumentů, zálohování dokumentů
příprava webových stránek projektu

→ příprava prezentace projektu
→ s ohledem na situaci kolem koronaviru je termín nejasný

→
→
→
Otevření části areálu pro veřejnost - květen 2021 →
→
→
→
→
→
→
→
Nezbytné přípravné práce →
→
→
→
→

→
→
→
→

proběhlo
probíhá
probíhá
probíhá

→ probíhá

vytypování objektů vhodných pro krátkodobé pronájmy - cca 5 let
zmapování současného stavebně technického stavu objektů a technické infrastruktury
příprava zprovoznění objektů - napojení na energie a kanalizaci
nezbytně nutné projekční práce ke zprovoznění objektů
příprava zabezpečení objektů proti dalšímu chátrání
příprava na údržbové práce - inventarizace dřevin, čištění území
oplocení části přístupné veřejnosti, zajištění bezpečného pohybu v zpřístupněné části areálu

→
→
→
→
→
→
→

proběhlo
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

změna regulačního plánu Vyšný na území bývalých kasáren
předběžná etapizace transformace území
stanovení rozsahu 1. etapy
definování zájmů a potřeb města
upřesňování harmonogramu projekčních a stavebních prací pro realizaci 1. etapy
oslovování a výběr subdodavatelů projekčních prací (VRV a.s., ENACO s.r.o...)
základní startegická a koncepční rozhodnutí (technická infrastruktura, energetická koncepce...)
jednání se správci inženýrských sítí a DOSS
řešení majetkoprávních vztahů v řešeném a navazujícím území

→
→
→
→
→
→
→
→
→

probíhá
proběhlo
proběhlo
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá
probíhá

nejbližší budoucnost

Orientační vymezení rozsahu 1. etapy výstavby - začátek 2021
Změna regulačního plánu Vyšný → nezbytný předpoklad k započetí prací na 1. etapě výstavby (představí Ing. Jana Hermanová)
→
→
Marketing a propagace, nabídky pro investory
→
→
→
→
→
Budoucí městský park →
→
→
→

příprava marketingových materiálů - webové stránky, tištěné materiály...
konference Brownfieldy 2021
oslovení a výběr potenciálních strategických partnerů města Český Krumlov
výběr vhodných projektů pro realizaci v 1. etapě výstavby (např. DPS...)
průzkumné práce - hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum, geodetické zaměření...
kácení nevhodných dřevin, stanovení kosterní zeleně, finální zahradní a sadové úpravy
projekt zadržování vody v krajině, vodohospodářská díla, obnova rybníků a nádrží
realizace vodohospodářských úprav v území
realizace parkových úprav v návaznosti na část přístupnou veřejnosti a Blanský les
částečná realizace páteřní pěší trasy a cyklotrasy město - Blanský les - Kleť
částečná realizace naučné stezky o historii Nového dvora a zásobování města vodou

→ průzkumné práce v rozsahu staveb realizovaných městem
Příprava území pro realizaci 1. etapy → projekční práce městské technické a dopravní infrastrukury
→ projekční práce stavebních objektů (DPS, bytové domy, viladomy...)
→ realizace strategických páteřních rozvodů - vodovod, kanalizace, elektřina, plyn ad.
Výstavba město Český Krumlov nebo strategický partner města → výstavba nezbytné dopravní infrastruktury nutné pro základní obsluhu území
→ výstavba jednotlivých objektů (DPS, bytové domy, viladomy...)
Developerská výstavba v 1. etapě → výstavba soukromých investic v souladu s požadavky a podmínkami města Český Krumlov

nástroje marketingu a propagace projektu

→
→
Konference Brownfieldy 2021 →
→
→
→
→
→
Zpřístupnění části kasáren pro veřejnost v návaznosti na konferenci →
→
→
→
→
→
Vizuální styl projektu →
→
→

celostátní konference s dopadem do segmentů developmentu, státní správy apod.
jeden ze základních a prvních marketingových kamenů a propagace území v rámci celé ČR
první opravdu vážná annonce, že Český krumlov nabízí zajímavou a výjimečnou příležitost k investicím
s územím se seznámí potenciální developeři, zástupci státní správy např. MMR, MPO, CzechInvest apod.
z konference se vydává tištěný sborník, který je distribuován především developerům a státní správě
představení realizačního týmu
seznámení se s projektem transformace kasáren na novou městskou čtvrť „NOVÝ DVŮR“
položení základního kamene
veřejnost objeví zakázané území, které je pro mnohé občany stále zahaleno tajemstvím
prohlídka nemovitostí pro dočasný pronájem, představení jejich potenciálu a podmínek pronájmu
prohlídka areálu kasáren s výkladem historie ve vztahu k transformaci území
otevření informační kanceláře projektu
logo projektu
tiskoviny - merkantilní tiskoviny, vizitky
merchandising (propagační předměty)
webové stránky
sociální média

→ kontakty na realizační tým a přijímání nabídek investorů
Webové stránky → aktuální informace z průběhu prací (např. webová kamera)
→ základní dokumenty jako např. masterplan, analýza území, nabídkové listy nemovitostí k pronájmu ad.
→ propagační a informační materiály o území
Tiskoviny → sborník Brownfieldy 2021
→ vizitky a merkantilní tiskoviny
→ koncerty, poutě, divadelní představení, workshopy, sportovní akce apod.
Akce pro veřejnost → potřebujeme, aby občan začal vnímat kasárna jako to „jeho území“, kam se má důvod vracet!
→ vztah k místu vytváří loajalitu, ta vytváří zájem, který nakonec vygeneruje živé a atraktivní místo

nástroje marketingu a propagace projektu

3. ročník Konference Brovnfieldy 2021 - květen 2021
pořádá Ing. Kateřina Kubizňáková a Asociace Developerů
Téma konference → rozvoj Kasáren Vyšný a příhraničních oblastí Šumavy
Záštita nad koferencí → Agentura CzechInvest, Svaz měst a obcí, Česká rada pro šetrné budovy
→ představení lokality a strategie rozvoje města Český Krumlov-zástupci města.
1. panel - představení lokality → pohled architektonického studia zpracovávající masterplan rozvoje území - atelier A8000
→ územní analýza - společnost 4-CT, Tomáš Ctibor
2. panel - inspirace pro rozvoj lokality

→ příklad revitalizace obdobné lokality- pohled developera
→ zkušenost města
→ zkušenosti ze zahraničí

→ právní analýza - na co je třeba brát ohled z pohledu města, možnosti smluvních závazky, právní due diligence - 2 právní kanceláře
3. panel - podněty pro úspěšný rozvoj lokality → dočasné využití objektů ve srovnatelné nebo podobné lokalitě
→ Smart City
→
→
4. panel - pohraniční oblast a rozvoj brownfieldů →
→
→

rozvoj pohraničních obcí
strategie krajského úřadu - zástupce kraje
MAS Šumavsko, MAS Rozkvět, ad.
Poho 2030- pohornická krajina Karvinska- inspirace
MMR- možnosti podpory

→ na konci jednotlivých přednáškových panelů proběhne diskuse mezi účastníky a přednášejícími
Ostatní program - v průbehu celé konference → možnosti finančních nástrojů- zástupci ministerstev - MMR, MPO, Mze, MŽP, ČMZRB, CzechInvest - konzultace s účastníky konference
→ komentovaná prohlídka lokality

LOGO PROJEKTU

PROČ NÁZEV NOVÝ DVŮR?
Úcta k tradici - jedná se o historický místopisný název území
Nová městská čtvrť - NOVÝ DVŮR - minulost k nám promlouvá v odkazu k tradici
Vznikne zde NOVÁ městská čtvrť, respektující odkaz předků - hranice řešeného území, stavby, vodní režim

GRAFICKÝ NÁVRH LOGA
Moderní minimalistické písmo Barlow Condensed Regular přetnuté siluetou schematického řezu přes
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