
„Projekt rekonstrukce a modernizace 

střelnice OMS Olomouc“

2018 - 2022



Rekapitulace přijatých Usnesení Sněmu z minulých let:

Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc  25.3.2018

• Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc schvaluje prodej střelnice část baterie 

v majetku ČMMJ, z.s. OMS Olomouc, p.č. 419 v KÚ Černovír za 

nabídnutou cenu 2 600 000 Kč společnosti Lazecká střelnice s.r.o.

• Sněm ČMMJ z.s. OMS Olomouc schvaluje realizaci projektu 

„modernizace střelnice OMS Olomouc  2020“, přičemž náklady nepřevýší 

výnos z prodeje a vlastní finanční prostředky OMS Olomouc

• Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc schvaluje výnos z prodeje části baterie 

reinvestovat  v plné výši do projektu „modernizace střelnice OMS 

Olomouc 2020“ 

• Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc ukládá Myslivecké radě postupovat 

v záměru prodeje střelnice části baterie a  projektu modernizace 

„střelnice OMS Olomouc 2020“ dle předložené dokumentace, o 

výsledcích informovat na jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc a 

členskou základnu  prostřednictvím „Mysliveckého zpravodaje OMS 

Olomouc“.

V návaznosti na Usnesení Sněmu z r. 2018, přijala Myslivecká rada OMS v 

průběhu roku 2018  - 2022 následující rozhodnutí:

• OMR schválila realizaci směny částí  pozemků s Lazecká střelnice s.r.o.

(směna 1:1 , 1492 m2 na střelnici skeet)

• OMR schválila kompletní projektovou dokumentaci „modernizace 

střelnice OMS  Olomouc 2020“ dle předložené prezentace na jednání MR

• OMR dokončila nákup ( a následnou směnu) lesního pozemku od LČR v 

areálu střelnice 

•OMR schvaluje ponechat si část lesního pozemku pro vlastní účely 

(p.č.631/407 o výměře 1178m2) a schvaluje prodej části lesního pozemku 

ve vlastnictví ČMMJ OMS Olomouc v KU Černovír p.č. 631/231 o výměře 

13 804m2 za částku 556 000 Kč společnosti Lazecká střelnice s.r.o.

• OMR schvaluje nákup 4 ks automatických  vrhaček Falkon dle nabídky 

– za cenu  287 496 Kč.



• rámcový rozpočet jednotlivých fází projektu „střelnice 

OMS Olomouc 2020“ 

• realizaci fáze 1 projektu „střelnice OMS Olomouc  2020“ 

společností  Resta s.r.o. za finální částku  894 495 Kč vč . 

DPH 

• realizaci 2.fáze projektu „střelnice OMS Olomouc 2020“  

(stavba technické budovy) společností Resta s.r.o. 

v rozsahu základová deska+zdivo včetně příček po věnce 

v maximální celkové investici 740 520 Kč vč. DPH

• dokončení 2. fáze projektu „střelnice OMS Olomouc 

2020“  jednotlivými subdodavateli do maximální investice 

dle schváleného rozpočtu 2 000 000 Kč.

• realizaci 3. fáze projektu svépomocí do max. výše 

rozpočtu 300 000 Kč.

Příjmy

rozpočet

Náklady

rozpočet

Fáze 0 2 600 000 600 000

Fáze 1 800 000 1 350 000

Fáze 2 400 000 2 100 000

Fáze 3 200 000 300 000

Celkem 4 000 000 4 350 000



Schválený rozpočet projektu – versus skutečnost k 
27.3.2022

• Fáze 0 - prodeje, nákupy a směny pozemků, analýzy, 
dokumentace

• Fáze 1 – broková střelnice – 2x skeetové střeliště, 
centrální val

• Fáze 2 – technicko správní budova, infrastruktura

• Fáze 3 – kulová střelnice, bočí val

Rekapitulace celkem příjmy celkem výdaje schválený rozpočet

prodej baterie 2 600 000

dotace Město Olomouc 2019 250 000

Prodej lesa 552 000

Dotace kraj 2020 400 000

Dotace Kraj 2021 150 500

fáze 0 753 769 600 000

fáze 1 1 384 438 1 350 000

fáze 2 2 099 726 2 100 000

fáze 3 137 667 300 000

Celkem k 31.12.2021 3 952 500 4 375 600 4 350 000

Bilance -- 423 100



• Fáze 0 - prodeje, nákupy a směny pozemků, analýzy, 
dokumentace

- kompletně ukončena

• Fáze 1 – broková střelnice – 2x skeetové střeliště, 
centrální val

- kompletně ukončena, zkolaudována

- celkové náklady 1 384 438 Kč

• Fáze 2 – technicko správní budova, infrastruktura

- kompletně ukončena

- celkové náklady  2 099 726 Kč.

• Fáze 3 – kulová střelnice, boční val

- ve výstavbě, doposud náklady 137 667 Kč

- dokončení do 31.8.2022

Stav vývoje a náklady na jednotlivé fáze projektu



3.12.2018Zahájení stavebních prací na střelnici



Zahájení stavby centrálního valu 15.1.2019

https://email.seznam.cz/download/j/03xmy7ioIOeZWNFYmUn4bdHeNun1rykJ9-HBjLJj7J4I-pDFIHWk8Yi_UkGUS17NkddqWZ8/20190117_075839.jpg


Postup stavby centrálního valu  březen, duben 2019



Navyšování centrálního  valu a zahájení stavby skeetových věží – duben 2019



Finální výška valu 9 m, kontrolní den na stavbě – červenec 2019



Stavba obslužných chodníků skeetových střelišť  - říjen 2019



Stavba obslužných chodníků skeetových střelišť  - prosinec 2019



Zahájení 2. fáze - stavby  technické budovy  - 20.11.2020



Dokončení stavební části 1. fáze  - valu a skeetových střelišť   - 25.3.2020 



Pokračování stavby technické budovy – březen , duben 2020



Osetí trávy, výsadba živého plotu valu – duben 2020



Pokračování stavby technické budovy – červen 2020 



Dokončení technické budovy – březen 2021



Osázení tújí a instalace laviček v areálu – duben 2021



Zahájení oficiálního provozu naší střelnice – 18.dubna 2021



První větší akcí v areálu střelnice  byl jarní svod psů – 29.5. 2021



První okresní přebor na nové střelnice – 30.květrna 2021



Trojice nejlepších na Okresním přeboru 2021

- 1. místo – Čestmír Maksant

- 2. místo - Vojtěch Budík

- 3. místo – Patrik Vychodil 



Zahájení poslední 3.fáze projektu – kulové střelnice – leden, únor 2022



Pokračování 3.fáze projektu- přípojka el. energie, stavba pergoly střeleckých stavů 


