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Výstavba sídliště Míru a zdravotnického střediska v Odrách
Jelikož končí 1. etapa revitalizace sídliště Míru v Odrách, dovolujeme si Vám přiblížit výstavbu tohoto sídliště 
a zdravotnického střediska na fotografi ích z archívu města Oder. Není nám znám autor, ale domníváme se, že jím 
může být dnes již nežijící fotograf pan Miroslav Pšenica z Oder. Z podkladů uložených v archívu stavebního úřadu 
jsme zjistili několik základních dat vztahujících se k těmto stavbám. Fotografi e nebyly blíže datovány, takže jsme je 
seřadili jen podle předpokládaného postupu výstavby.
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Foto č. 1 - 5 - Příprava území pro ZS Odry

První fotografi e přibližují přípravu území před výstavbou 
zdravotnického střediska. K jeho stavbě bylo vydáno 
územní rozhodnutí 19. 11. 1975, stavební povolení 
5. 2. 1976 a kolaudační rozhodnutí 9. 4. 1982. Stavba 
byla zahájena v květnu 1976, dokončena v prosinci 1981 
a prováděna v „Akci Z“, což dokládají některé fotografi e 
prací brigádníků – mj. i tehdejších zaměstnanců 
Městského národního výboru.
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Další fotografi e přibližují zemní práce a terénní úpravy spojené s položením inženýrských sítí.

Foto č. 5 - 9 - Zemní práce pro stavbu
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S přípravou území pro sídliště a zdravotnického střediska souvisela sanace (demolice) domů na přilehlé straně ulice 
1. Máje a napojení inženýrských sítí přesahujících obvod staveniště samotného sídliště.

Foto č. 10 - 14 - Sanace a zemní práce a přilehlých ulicích
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Na třech stranách přinášíme fotografi e z realizace stavby zdravotnického střediska provedené v „Akci Z“. Těchto pět 
fotografi í ukazuje přípravu území a zřízení základů.

Foto č. 15 - 19 - Výstavba Zdravotnického střediska
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Dalších pět fotografi í dokumentuje betonáž základů a zdění hrubé stavby zdravotnického střediska.

Foto č. 20 - 24 - výstavba zdravotnického střediska



-780-

Tato pětice fotografi í dokládá zdění prvního patra a práce na hrubé stavbě zdravotnického střediska.

Foto č. 25 - 29 - Výstavba zdravotnického střediska
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Závěrečné dvě strany na fotografi ích dokumentují výstavbu JV části sídliště Míru. Podklady ze stavebního úřadu 
uvádějí tyto termíny povolení tří bytových bloků: Blok 1 A (18 bytových jednotek, bytové domy č. p. 955) stavební 
povolení (dále jen „SP“) bylo vydáno 17. 4. 1979, kolaudační rozhodnutí (dále jen „KR“) vydáno 31. 12. 1981. Blok 
1 B (52 b. j. bytové domy č. p. 952 a 953) SP 14. 4. 1979, KR 28. 8. 1981 a blok 2 (18 b. j. bytové domy č. p. 954) SP 
17. 4. 1979, KR 30. 11. 1981. K blokům 4 A (bytové domy č. p. 957, 983 a 984) a AB (bytový dům č. p. 956) údaje 
dohledáváme.

Foto č. 30 - 34 - Výstavba JV části sídliště Míru
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Závěrem děkujeme stavebnímu úřadu Městského úřadu Odry za pomoc při vyhledání některých podkladů. Pokud 
máte i Vy zajímavé fotografi e z výstavby sídliště nebo zdravotnického střediska, budeme Vám vděčni, pokud nám 
je zapůjčíte k oskenování. Pokud budete tak hodní, obraťte se, prosím, na nás (Historicko -vlastivědný spolek Odry) 
buď v Katovně v Odrách v aktuální otevírací době, nebo na odbor kultury a školství Městského úřadu Odry sídlící 
v budově Muzea Oderska na ulici Kostelní v Odrách. Předem Vám děkujeme.

Petr Lelek, jednatel Historicko -vlastivědného spolku v Odrách

Foto č. 35 - 39 - Výstavba JV části sídliště Míru


