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ÚVODNÍ OBČASNÍK

VÁNOČNÍ
ROZPLETENÍ
Přejeme příjemný adventní čas všem nájemníkům, partnerům a přátelům Logistického Centra Olomouc. Představujeme Vám tímto „Občasník“, novou komunikační
platformu, která může vycházet dvakrát za rok. Chceme, abyste měli přehled o tom, jak se prostor, ve kterém
pracujete a podnikáte rozvíjí. Zároveň Vám chceme dát
možnost sdělit nám Vaše náměty a připomínky.
Areál v posledních dvou letech prošel transformací
od tradičního k více udržitelnému a šetrnému provozu. V průběhu citlivé revitalizace byl zachován dobový
průmyslový výraz 80. let, který je pro LCO vývojově daný
a nebude potlačen.

SOUČASNÁ FILOZOFIE
Naše hodnoty, které promítáme do naší práce, jsme
zachytili v PURE kodexu:
Poctivost-Udržitelnost-Rovnováha-Estetika.
Děláme vše proto, aby LCO bylo místem, které nabízí
vhodný prostor pro rozvoj podnikatelských aktivit našich klientů a kde se lidé potkávají s úsměvem na tváři.
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CO SE ZMĚNILO
V první fázi revitalizace areálu jsme se zaměřili na technologie a inženýrské sítě. Rozvoj areálu jsme začali vybudováním nové trafostanice, všech hlavních elektrorozvodů a digitálních odpočtů el. energie. Vyměnili jsme
veřejné osvětlení za nové a šetrnější. Rozvedli jsme optické připojení vysokorychlostního internetu po celém
areálu a modernizovali kamerový systém. Je hotová
nová vodovodní přípojka a kanalizace. Areál proto byl
dlouho rozkopaný a v neutěšeném stavu. Tímto ještě
jednou děkujeme za vaši trpělivost :).

Novou energii do areálu přinesla také mladá
firma LOGstudio, která pro nás navrhla novou vizuální identitu, ta začala zjednodušením
loga LCO. S touto svěží proměnou se setkáváte
v areálu na každém kroku.
Dalším dílem revitalizační skládačky je orientační systém areálu. Před osobním vstupem
a vjezdem do areálu přibyly informační tabule, aktualizován velký orientační plán areálu
u haly č.1 a inovativní totemy navádějící návštěvníky po vnitřní části areálu. Všechno značení je v duchu přijaté vizuální identity.

Příjemným krokem pro nás bylo rozšíření zeleně. Vysadili jsme platany, živé ploty, okrasnou zeleň, ale také

ovocné stromy. Slibujeme si, že postupem času budou
přirozeně ochlazovat mikroklima areálu a začnou plo-

dit také ovoce. Díky dvěma novým retenčním nádržím
je veškerá zeleň zavlažována dešťovou vodou.

Rozšířili jsme hlavní vjezd do areálu, přibyla nová automatická brána, učesala a provzdušnila se budova vrátnice. Opravou prošly také zpevněné asfaltové plochy.

Administrativní budova bloku B dostala nový barevný
kabát, a to díky opravě a nátěru balkonů. Před kan-

celářemi se v přístřešku na kola uvolnil prostor pro ty,
kteří přijíždí na motocyklu a designová lavička u vstupu
do bloku B potěší oko nebo unavené nohy.

Využíváme tohoto Vánočního Občasníku, abychom zjistili, co na tyto naše kroky říkáte Vy.
Přikládáme krátký dotazník, jehož papírovou formu můžete vložit do nového boxu pro
náměty a připomínky v 1.NP nebo elektronicky naskenováním QR kódu.
„Každý, kdo věří, že muži a ženy jsou stejní, nikdy neviděl muže balit vánoční dárek.“
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