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LETNÍ OBČASNÍK

Petr Kníž je olomoučák skrz naskrz a v nejlepších letech. 
Po  povinné vojenské službě (kde se seznámil s Petrem 
Čočkem) pracoval v logistice, kde se během 28leté kariéry 
vypracoval na šéfa spedičního střediska. Ve volných 
chvilkách můžeme Peťu zastihnout na cyklostezkách, florbale, 
turistických výletech nebo za fotoaparátem.

Jedna otázka pro nového manažera:

„Na co se v areálu LCO nejvíc těšíš?“

„Novou práci beru jako životní výzvu a rád
se budu podílet na rozvoji a zvelebování areálu,
které povede ke spokojenosti všech nájemníků.“ 

KDO JE PETR KNÍŽ?
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NOVÁ DOBA,
STARÉ DOBRÉ LÉTO
Přibývá sluníčka, začíná se oteplovat a ve vzduchu jsou cítit 
prázdniny. Je tady léto společně s druhým číslem Občasníku. 
Podíváme se na novinky v areálu, představíme, co dalšího 
chystáme a přiblížíme Vám PURE, náš Etický a ekologický 
kodex.

Areál LCO se vyvijí a s létem 2021 dozrál do další etapy. 
Manželé Čočkovi LCO provozují, zdokonalují a řídí od roku 1997. 
Jako vlastnící areálu se rozhodli věnovat energii také dalším 
projektům a do konce roku 2021 se upozadí z operativního 
řízení LCO.

Proto Vám také touto formou představujeme nového člena 
našeho týmu provozního manažera na plný úvazek Petra 
Kníže, který po 24 letech převezme (nejen) práci Miroslava 
Jiříčka, ale  také velký díl řízení celého areálu.

Tímto děkujeme Mirkovi za jeho loajalitu, poctivost a energii 
věnovanou správě areálu.
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„Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát.“

V minulém čísle Občasníku jsme nastínili PURE KODEX. Dokument, který zachycuje hlavní hodnoty promítané do naší práce.
Co se ale opravdu skrývá za zkratkou PURE?

Rovnováha
Postupně zavádíme pravidla pro ochranu životního 
prostředí, včetně recyklací materiálů, systému odpadového 
hospodářství a promyšlené výsadby a údržby zeleně.

Estetika
Doplňujeme areál o nové architektonické prvky, jejichž cílem 
je především zpříjemnit komunikaci mezi uživateli areálu 
a dotvářet tak prostor pro tvořivou a klidnou práci nás všech.

Nový kamerový systém
V průběhu jara bylo nainstalováno 28 bezpečnostních 
kamer, které jsou pro ostrahu areálu velkým pomocníkem. 
Přesto, že nejsme příznivci „big brother systémů“, preventivně 
tímto chráníme náš i váš majetek. Video záznamy nám 
poprvé posloužily při řešení pojistné události v souvislosti 
se „záhadným“ odfouknutím informační tabule z bloku B. 
Doufáme, že takových příležitostí bude minimum.

Nové barvy
Společné prostory bloku B už volaly po zkulturnění, což 
potvrdily i výsledky Průzkumníku (dotazníku). Proto jsme 
je vymalovali v šedém tónu, který koresponduje s vizuální 
identitou LCO. Navíc jsme omladili i rostliny ve všech patrech, 
aby nám i Vám dělaly větší radost.

Třídění odpadu
Vaše odpovědi v Průzkumníku nás utvrdily v užitečnosti 
rozšíření třídění odpadu v administrativní budově bloku B. 
Na jednotlivá podlaží přibyly nádoby na plast, papír a sklo. 
Nabídli jsme vám i řešení do vašich kuchyněk a kanceláří, 
abychom docílili co největší udržitelnosti, která je jednou 
z našich hlavních zásad. Děkujeme, že do toho jdete s námi :)

Kuchyňky
Dalším krokem pro vylepšení našich služeb je vybudování 
nové kuchyňky v bloku B, a to ve 3.NP a výměna kuchyňky 
ve 4.NP. Těšit se na ně můžete v průběhu léta.

Vinohrad
Pokračujeme v budování vinohradu za halou 4. Sazenice vinné 
révy jsou zasazeny a opečovávány s láskou. Společně se tak 
můžeme příští rok těšit na plody, které sklidíme a ochutnáme.

Poctivost
Dlouhodobě se snažíme, abychom v areálu zvýraznili funkční 
prvky původního architektonického záměru s maximálním 
ohledem na dobový, industriální kontext. Vedle toho 
postupně modernizujeme vlastní budovy a inženýrské sítě. 
Držíme krok s požadavky logistiky 21. století.

Udržitelnost
Díky retenčním nádržím hospodaříme s dešťovou vodou. 
Zadržujeme ji tak v krajině a zaléváme jí zeleň.

PURE KODEX

Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat za zpracování Průzkumníku (dotazníku), o jehož vyplnění jsme požádali na začátku 
tohoto roku. Vaše odpovědi a náměty nás inspirovaly, abychom se společně těšili ze změn v areálu.

Průzkumník je nadále k dispozici v přízemí v bloku B.
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NOVINKY V AREÁLU LCO

CO CHYSTÁME

PRŮZKUMNÍK


