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Seznam zkratek: 
AFO: Academia Film Olomouc 
ČD: České dráhy 
ČEZ: České energetické závody 
DPMO: Dopravní podnik města Olomouce 
EFQM: Evropská nadace pro management kvality 
EIA: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
EU: Evropská unie 
FN: Fakultní nemocnice 
FTK UP: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého 
FZŠ: Fakultní základní škola 
HZS: Hasičský záchranný systém 
HZSOL: Hasičský záchranný systém Olomouckého kraje 
CHKO: Chráněná krajinná oblast 
IROP: Integrovaný regionální operační program 
ITI: Integrované teritoriální investice 
ITI OA: Integrované teritoriální investice olomoucké aglomerace 
IZS: Integrovaný záchranný systém 
KMČ: Komise městských částí 
KMO: Knihovna města Olomouce 
KÚOK: Krajský úřad Olomoucký kraj 
KŘP: Krajské ředitelství policie 
MA21: Místní agenda 21 
MAP: Místní akční plán 
MHD: Městská hromadná doprava 
MMOl: Magistrát města Olomouce 
MMR: Ministerstvo pro místní rozvoj 
MOVO: Moravská vodárenská 
MPR: Městská památková rezervace 
MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠ: Mateřská škola 
MVČR: Ministerstvo vnitra České republiky 
MV-GŘ HZS ČR: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky 
MZI: Modrozelená infrastruktura 
OA: Olomoucká aglomerace 
OC: Obchodní centrum 
OPD: Operační program Doprava 
OPZ: Operační program Zaměstnanost 
OPŽP: Operační program Životní prostředí 
ORP: Obec s rozšířenou působností 
OSMK: Odbor správy městských komunikací 
PdF UP: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 
PPO: Protipovodňová opatření 
RMO: Rada města Olomouce 
SDH: Sbor dobrovolných hasičů 
SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury 
SNO: Správa nemovitostí Olomouc 
SSZ: Světelné signalizační zařízení 
SVH: Systém hospodaření s vozovkami 
ŠJ: Školní jídelna 
TSMO: Technické služby města Olomouce 



 

UNESCO: Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 
UPOL: Univerzita Palackého Olomouc 
VFO: Výstaviště Flora Olomouc 
VŘ: Výběrové řízení 
ZMO: Zastupitelstvo města Olomouce 
ZŠ: Základní škola 
ZUŠ: Základní umělecká škola 
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Úvod  

Rada města Olomouce předkládá průběžné plnění svého programového prohlášení za rok 2019, se 
kterým vstupovala do volebního období 2018–2022. 
 
Rada města Olomouce (dále jen RMO) na svém jednání dne 28. 1. 2019 schválila své Programové 
prohlášení pro období 2018–2022 (dále jen Programové prohlášení RMO). Současně RMO uložila 
„primátorovi statutárního města Olomouce Mgr. M. Žbánkovi, MPA, prostřednictvím odboru 
strategie a řízení zpracovat roční vyhodnocení plnění Programového prohlášení RMO a to vždy ke 
konci února následujícího roku“.  
 
Programové prohlášení je členěno na jednotlivé programové priority (1 až 13), které obsahují body 
s konkrétními opatřeními. Za každý bod je zodpovědný politický gestor, odpovědnost za plnění 
jednotlivých bodů Programového prohlášení RMO má věcně příslušný odbor či městská organizace. 
Zároveň ke každému bodu jsou stanoveny spolupracující odbory a městské organizace. Za gesční a 
spolupracující odbor vždy odpovídá a vystupuje vedoucí odboru, pokud není uvedeno jinak. Gesční 
odbor SMOl či městská organizace při zpracování plnění Programového prohlášení RMO vyzve 
k součinnosti spolupracující odbor SMOl či městskou organizaci. 
 
V dokumentu je u každého z bodů popsáno jeho plnění za rok 2019, v závěru je každý bod 
vyhodnocen pomocí třech typů znaků.  

Naplňování    
Rozpracovanost  

Nenaplňování   
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1. Hospodaření města a investice: 

1.1 Bude zpracována Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve 
vlastnictví SMOl na období 2019–2022, která bude obsahovat i výčet pozemků klíčových 
pro rozvoj města a způsob nakládání s nimi 
Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období 
2019–2022 byla schválena dne 13. 12. 2019 Zastupitelstvem města Olomouce. Strategie 
obsahuje seznam strategických lokalit pozemků včetně zařazení do jednotlivých kategorií. 

 

1.2 Bude zpracován Dlouhodobý investiční plán statutárního města Olomouce na období 
2019–2034, který bude vycházet z koncepčních a rozvojových dokumentů města 
V roce 2019 byl zpracován Zásobník projektových námětů na období 2019−2034 
vycházející z koncepčních a rozvojových dokumentů města.  
Zásobník, který se stal jedním z podkladů pro přípravu střednědobého investičního plánu 
a rozpočtu města na rok 2020, obsahuje investiční i neinvestiční projekty statutárního 
města Olomouce v různé fázi přípravy – od ideového záměru až po realizační fázi.  
V roce 2020 bude Zásobník projektových námětů nahrazen Dlouhodobým investičním 
plánem města, kde v současné době probíhá zpracování implementační části dokumentu 
(kompetence, odpovědnosti, procesy). 
Pro práci s investičním plánem bude využit softwarový nástroj (webové aplikace). 
Informační systém pro správu databáze projektových námětů a projektů bude zaveden 
především za účelem zefektivnění procesu projektového řízení SMOl a bude umožňovat 
nejenom mnohem pružnější sběr projektových námětů od věcně příslušných odborů 
MMOl, městských organizací či městských a odborných komisí, ale také bude umožňovat 
práci s jednotlivými projekty ve všech fázích projektového cyklu. Ve webové aplikaci bude 
každý projekt jednoznačně identifikován a bude k němu možné vést všechny související 
informace včetně historie změn. Aplikace bude disponovat systémem pro generování 
tiskových sestav exportem do HTML, DOC a PDF formátu, exportem dat do formátu XLS. 
Pro managerské potřeby a potřeby prezentace bude možné generovat grafy z uložených 
dat dle nastavení uživatele. 

 
1.3 V rámci přípravy rozpočtu na příslušný kalendářní rok vznikne Plán investic statutárního 

města Olomouce, který bude využívat v co největší míře finanční zdroje z evropských, 
národních, krajských a dalších rozpočtů 
V roce 2019 v rámci přípravy rozpočtu na rok 2020 byla jednou z priorit využití cizích 
zdrojů (dotací). Předpokládaný příjem investičních dotací v roce 2020 se odhaduje na cca 
211 mil. Kč, což je cca 1/3 z celkových kapitálových výdajů.  
Jedná se především o dotační tituly z IROP, OPD a OPŽP prostřednictvím ITI Olomoucké 
aglomerace, SFDI, Olomouckého kraje, Nadace ČEZ. Zároveň jsou realizovány akce ve 
spolupráci s jinými organizacemi, které realizují určitou část projektu z vlastních 
prostředků - bez dopadu na příjmovou část rozpočtu města.  

 
1.4 Budou prosazovány rozvojové cíle statutárního města v rámci přípravy ČR na Programové 

období EU 2021–2027 
V roce 2019 byl v rámci přípravy Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro 
období 2021–2027 proveden sběr projektových záměrů vycházející z rozvojových cílů 
města a v souladu s požadavky jednotlivých řídících orgánů operačních programů byla 
posouzena integrovanost jednotlivých řešení a záměrů. 
Dále byla zpracována zadávací dokumentace k VŘ na zpracovatele Integrované strategie 
ITI OA pro období 2021–2027. V roce 2020 bude zahájeno zpracování integrované 
strategie 2021+, ke schválení bude předložena v roce 2021. Zahájení implementace 
strategie je plánováno na rok 2022. 
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1.5 Bude změněn způsob řízení akciových společností a příspěvkových organizací zřizovaných 

městem s cílem jejich efektivního řízení při objednávání a výkonu veřejných služeb s tím, 
že v rámci řízení akciových společností bude využit princip koncernového řízení 
ZMO byla schválena změna modelu řízení akciových společností, kde je město jediným 
akcionářem, kde došlo ke změně stanov a dále byl schválen institut, kdy RMO rozhoduje o 
udělování předchozího souhlasu v rámci rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady. 
Probíhají pravidelná jednání vedení města s představenstvy a dozorčími radami akciových 
společností s cílem efektivního městských společností. Byly prováděny práce na 
vyhodnocení přínosů a dalšího postupu v rámci připravovaného koncernové uspořádání 
řízení akciových společností spočívající např. ve zpracování ekonomicko-finančních analýz, 
sběru dat o městských akciových společnostech i příspěvkových organizacích. V rámci 
těchto prací jsou hodnoceny základní ekonomické ukazatele a možnosti vzájemné 
spolupráce a synergie. 
Dochází k racionalizaci systému správy majetku, plánování, objednávání, fakturaci a 
kontroly jednotlivých činností SMOl ve vztahu k činnostem vykonávajících akciovými 
společnostmi - např. kumulace činností stejného charakteru u jednoho odboru, přesun 
některých kompetencí odborů na městské společnosti, apod. Pro rozpočet roku 2021 se 
připravuje nové uspořádání podkladů pro projednávání rozsahu služeb obecného 
hospodářského zájmu a dalších služeb od akciových společností. 
Byla vytvořena analýza jednotkových cen TSMO, a.s. v oblasti objednávky veřejných 
služeb. Byla aktualizována pravidla pro řízení příspěvkových organizací, pro hmotnou 
zainteresovanost ředitelů příspěvkových organizací a pro nakládání s opuštěnými 
hrobovými zařízeními. 
Byly zahájeny práce na zavádění controllingu u jednotlivých akciových společností a 
příspěvkových organizací. Nastavení adekvátních reportingů vybraných ukazatelů 
akciových společností i příspěvkových organizací vůči orgánům města (RMO, ZMO) a 
kontroly vybraných okruhů problémových oblastí u příspěvkových organizací. 

 

1.6 Bude provedena analýza a zahájena příprava přechodu provozování celé 
vodohospodářské infrastruktury, distribuce a prodeje vody na město 
Byla ustanovena pracovní skupina, která měla za úkol zajistit vypracování analýzy variant 
provozování vodohospodářské infrastruktury po skončení nájemní smlouvy s MOVO, a.s. 
veřejná zakázka na by měla být vyhlášena během prvního pololetí 2020. 
Po jejím vypracování v roce 2020 předloží pracovní skupina návrh budoucího provozování 
orgánům samosprávy k posouzení a schválení. 

 
1.7 Budou postupně navyšovány finanční prostředky směřující do obnovy a rozvoje 

vodohospodářské infrastruktury 
Pro rok 2019 byla do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury vyčleněna částka 
90,9 mil. Kč Zároveň byly projekčně připraveny akce tak, aby ve stanoveném objemu 
mohly být v jednotlivých letech realizovány. 
Na rok 2020 do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury byla vyčleněna částka 
cca 134,5 mil. Kč (60 % z nájemného MOVO činí cca 94 mil. Kč.). Oproti roku 2019 došlo k 
navýšení částky o 32 %.  

 
1.8 V rámci energetického managementu bude kladen důraz na realizaci opatření, které 

budou přinášet úspory energií 
Na jednání RMO 12. 8. 2019 byl schválen dokument Energetická politika, který deklaruje 
zavádění energetického managementu v rámci SMOl, jeho příspěvkových organizací a 
akciových společností, kde je město jediným akcionářem.  
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Pro monitoring spotřeb energií a na podporu energetického managementu byla pořízena 
elektronická aplikace EnergyBroker, která je zpřístupněna všem dotčeným subjektům. 
V roce 2019 byla dokončena realizace energetických opatření MŠ Nedvědova, 
předpokládaná celková úspora energie je 56 %, snížení CO2 je o 45 %. 
V roce 2019 byla dokončena realizace energetických opatření na bytovém domě 
Holečkova 9 (realizovala SNO, a.s.), předpokládaná celková úspora energie je 40 %. 
Dále byl v roce 2019 dokončen projekt energetických opatření Mateřské školy Husitská 
(Mateřská škola, Hospodářský pavilon a Dětské centrum). V roce 2020 bude na tento 
projekt podána žádost o dotaci, předpoklad realizace projektu je v roce 2021. Celková 
vypočítaná úspora energie bude 56 % a CO2 se sníží o 45 %. 
V roce 2019 byla zahájena realizace energetických opatření na bytovém domě Handkeho 
1 (realizuje SNO, a.s.), realizace bude dokončena v roce 2020. Předpokládaná celková 
úspora energie bude 30 %. 
RMO dne 21. 10. 2019 schválila zadání Plánu rozvoje veřejného osvětlení ve městě 
Olomouci. Samotná tvorba plánu bude realizována externím dodavatelem a plán bude 
reflektovat nejnovější trendy spočívající v zahrnutí prvků mj. principů SmartCity, prvků 
informování veřejnosti ve vazbě na krizové řízení, energeticky úsporných opatření, atd. 
Plán rozvoje veřejného osvětlení bude zpracován na celé území města 
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2. Transparentní, otevřená a spolehlivá radnice: 

2.1 V rámci rozhodování bude kladen důraz na koncepční a rozvojové dokumenty schválené 
statutárním městem Olomouc 
V roce 2019 byl zpracován Vnitřní předpis pro tvorbu tematických koncepčních 
dokumentů statutárního města Olomouce, který upravuje proces přípravy a tvorby 
tematických střednědobých koncepčních dokumentů SMOl, a to od identifikace potřeby 
vzniku dokumentu, přes jednotlivé fáze jeho tvorby až po finální schválení a zveřejnění. 
Snahou vnitřního předpisu je nejen sjednotit postup tvorby tematických koncepčních 
dokumentů SMOl a přispět k vyšší kvalitě a lepší konzistentnosti strategických dokumentů, 
ale také přispět k tomu, aby volení představitelé města měli k dispozici relevantní 
podklady nezbytné pro odpovědná a správná strategická rozhodnutí. Schválené koncepční 
a rozvojové dokumenty města jsou tak jedním z východisek pro rozhodování, stejně jako 
např. fyzický stav nemovitostí (a jejich případný havarijní stav), možnosti spolufinancování 
z externích zdrojů či politické preference. 

 
2.2 Bude změněn jednací řád ZMO, jednací řád RMO a budou zveřejňovány zápisy z jednání 

RMO 
Nový jednací řád ZMO byl projednán v radě města dne 3. 12. 2018, zastupitelstvem byl 
schválen dne 14. 12. 2018 s účinností od 1. 2. 2019. V rámci změn byl zařazen pevný bod 
na každé jednání ZMO (13:00 – 14:00 hod.), v něm mají občané možnost podávat návrhy, 
připomínky a podněty. V rámci tohoto bodu je upraven i způsob přihlašování veřejnosti do 
diskuze a to nejpozději v den jednání ZMO do 12:30 hodin. Další je změna ve způsobu 
distribuce podkladových materiálů, dříve byly distribuovány v písemné formě nyní 
elektronicky. Nově je z jednání ZMO pořizován audiovizuální záznam, který je po 
anonymizaci zveřejněn na webových stránkách města.  
Nový jednací řád RMO byl projednán v radě města dne 3. 12. 2018 a nabyl účinnosti dne 
1. 1. 2019. K tomuto datu jsou rovněž zveřejňovány zápisy RMO na webových stránkách 
města. V rámci změn došlo ke změně termínu odevzdání a distribuci podkladových 
materiálů RMO. Bylo specifikováno tajné hlasování. V zápise ze schůze rady jsou uvedeny 
omluvy a nepřítomnosti členů rady (tyto skutečnosti byly v minulosti v zápise uváděny, 
ovšem nyní to taxativně uvádí Jednací řád RMO). Zápis je následně po anonymizaci 
zveřejněn na webových stránkách města. 

 
2.3 Grantová politika města bude v maximální míře zpřehledněna a to mj. i sjednocením 

podmínek grantové politiky a snížením administrativní zátěže pro žadatele a příjemce 
dotace z rozpočtu města. V rámci grantové politiky města bude kladen důraz na přínosy 
podpořených projektů pro město, občany a návštěvníky města 
Odpovědnost za tuto programovou prioritu vyplynula z jednání 27. schůze RMO, konané 
dne 30. 9. 2019. Z tohoto důvodu v roce 2019 žádné aktivity naplňující tento bod 
neprobíhala. 
V roce 2020 se předpokládá, že bude provedena analýza současného stavu grantových 
titulů města a následně bude vyhodnocen další postup. 

 

2.4 Zaveden systém voucherů pro přímou podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže i 
dalších vhodných projektů 
Již od roku 2004 si mohou návštěvníci města zakoupit turistickou kartu Olomouc region 
card. Tato karta  opravňuje v Olomouci, na Střední Moravě a v Jeseníkách navštívit zdarma 
více než 100 nejzajímavějších míst (hrady, zámky, muzea, zoo a další místa) a 
dále umožňuje čerpat atraktivní slevy.  
Na začátku roku 2019 informační centrum ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc 
vydalo vouchery pro školy na společný volný vstup do radniční věže a muzea. 
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V roce 2019 bylo dohodnuto s vedením Pevnosti poznání zakoupení voucherů pro rok 
2020 zřizovatelem pro všechny základní školy na vzdělávací programy z nabídky Pevnosti 
poznání v hodnotě 400 tis Kč. Po vyhodnocení zájmu ze strany škol a nabídky ze strany 
Pevnosti poznání za školní rok 2019/2020 bude SMOl ve spolupráci s Univerzitou 
Palackého Olomouc v systému voucherů pokračovat i v dalších letech. 

 

2.5 Do rozhodování města budou ve větším rozsahu zapojeny komise městských částí a 
odborné komise rady, které rada města aktivně zapojí do rozhodovacích procesů 
Odborné komise i KMČ jsou pravidelně oslovovány příslušnými odbory s žádostmi o 
vyjádření k problematice, týkající se území dané KMČ. Předsedové jsou zváni na pracovní 
výbory akcí, které se týkají konkrétní městské části.  
V roce 2019 byl vytvořen systém vyjadřování KMČ k povolování restauračních 
předzahrádek. SMOl pracuje na vzniku on-line systému evidování požadavků KMČ a jejich 
plnění, který by měl přispět k zefektivnění zapojení KMČ do práce s MMOl. 

 

2.6 Rada města každé své významné odchýlení od doporučení odborné komise komisi 
zdůvodní 
V případě, že RMO rozhodne odlišně od doporučení odborné komise v zápise je vždy 
zapsáno odůvodnění, z jakého důvodu tak bylo učiněno. 

  
2.7 Rada města bude uskutečňovat společná setkání rady se zástupci komisí městských částí a 

občany 
V roce 2019 RMO uskutečnila tři výjezdní jednání v městských částech, kde se setkala s 
osmi komisemi městských částí. Na řádném jednání RMO bylo v roce 2019 postupně 
přítomno devět předsedů KMČ.  
Na rok 2020 jsou plánovány čtyři výjezdy RMO do městských částí, kde by se rada měla 
sejít s 10 komisemi městských částí. Na jednání RMO bude přizváno dalších cca 10-18 
předsedů (podle časových možností rady). 

 

2.8 Bude navýšen rozpočet komisí městských částí 
V roce 2019 KMČ disponovaly nad rámec rozpočtů z minulých let 10 mil. Kč, které využily 
v rámci akce estetizace veřejných prostranství. Ve schvalovaném rozpočtu na rok 2020 je 
na tuto aktivitu vyčleněno 8,1 mil. Kč. 

 
2.9 V rámci Magistrátu města Olomouce a jeho řízení bude využito moderních manažerských 

metod s cílem sledování a vyhodnocování jeho výkonnosti a poskytování kvality veřejných 
služeb občanům v souladu s Místní Agendou 21 
MMOl v roce 2019 začal zavádět model EFQM jako vhodný nástroj řízení kvality, a to jak 
směrem k občanům, tak i směrem k vnitřnímu prostředí úřadu. Byly zajištěny personální 
(vytvořením pozice specialisty řízení kvality v rámci organizační struktury MMOl), 
koordinační (spoluprací s externím konzultantem – koučem EFQM), řídící (vytvořením 
odborného Řídícího výboru EFQM), finanční (podáním žádosti o dotaci z OPZ) i 
materiálně-technické podmínky pro zavádění tohoto nástroje. Dále byly sestaveny 4 
pracovní skupiny EFQM z řad zástupců jednotlivých odborů MMOl a proběhly workshopy 
k Modelu EFQM (Zásady excelence a Kritéria EFQM). 
V rámci zavádění modelu EFQM bude do května 2020 vytvořena 1. sebehodnotící zpráva. 
V březnu a dubnu 2020 proběhne školení interních hodnotitelů metodikou RADAR a v 
květnu až září 2020 proběhne proces interního hodnocení 1. sebehodnotící zprávy. V 
květnu 2020 proběhne také proces externího hodnocení 1. sebehodnotící zprávy.  
V rámci místní Agendy 21 bude v březnu 2020 projednána 1. roční zpráva o MA21 a 1. 
akční plán zlepšování MA21. Rovněž proběhnou min. 2 akce plánování s veřejností (březen 
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2020 - veřejné projednání Parku na Dlouhé, duben 2020 - Projekt Public 5S Olomouc 2020 
– zaměřený na zvelebení veřejného prostoru). Budou zveřejněny min. 3 zprávy/články k 
MA21 v mediích. Bude zrealizována aktivita v rámci MA21 se zapojením neziskového 
sektoru.  

 
2.10 Budou zpracována Pravidla pro vyhlašování výběrových řízení na obsazení volných 

pracovních a manažerských míst v rámci Magistrátu města Olomouce 
Pravidla pro vyhlašování výběrových řízení na obsazení volných pracovních a 
manažerských pozic byla vytvořena s účinností od 15. 3. 2019. Účelem těchto pravidel 
bylo rozšířit potencionální okruh uchazečů, hlásících se na specializované pracovní pozice 
na MMOl (architekti, urbanisté, projektoví manažeři atd.) a to s ohledem na velmi nízkou 
míru nezaměstnanosti v současné době a z toho vyplývající značné problémy 
při obsazování určitých pracovních pozic vhodnými uchazeči. 
Došlo k rozšíření spektra míst, kde jsou jednotlivé volné pracovní pozice vyvěšeny, 
konkrétně se jedná o Úřad práce Olomouc (integrovaný portál MPSV - 
https://portal.mpsv.cz/),  profesní sociální sítě (např. www.linkedin.com), na placených 
pracovních portálech (např. www.jobs.cz, www.jobsystem.cz) a na specializovaných 
webových stránkách v závislosti na typu pozice (např. www.archiweb.cz – stránky pro 
architekty, www.cka.cz – Česká komora architektů). 
Dále došlo k prodloužení lhůty zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení. 
V případě vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka a vedoucího odboru se takové 
výběrové řízení vyvěsí minimálně po dobu 30 kalendářních dní. V případě vyhlášení 
výběrového řízení na funkci vedoucího oddělení se takové výběrové řízení zveřejní 
minimálně po dobu 20 kalendářních dní.  

 
2.11 Bude dořešeno umístění pracovišť Magistrátu města Olomouce (rozhodnutí o dalším 

využití budovy NAMIRO či jiném objektu) 
RMO schválila v roce 2019 zveřejnění poptávky na administrativní budovu pro potřeby 
MMOl ve třech kapacitních variantách. Poptávka byla učiněna v lednu 2020 u 5 realitních 
kanceláří. Termínem pro doručení nabídek je konec března 2020. 
Doručené nabídky realitních kanceláří budou jedním z podkladů pro rozhodnutí o 
budoucím umístění administrativních budov magistrátu. 

 
2.12 Bude prováděno veřejné projednávání koncepčních dokumentů a stěžejních rozvojových 

projektů města 
V roce 2019 byl veřejně projednán 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na 
období let 2020–2022. S veřejností byla diskutována příprava strategie zeleně pro město 
Olomouc a budoucí podoba Žižkova náměstí v Olomouci. 
Na rok 2020 se plánuje projednávat s veřejností jak rozvojové projekty města jako je např. 
rekonstrukce tramvajové tratě 8. května, realizace protipovodňových opatření města, 
nový park na Dlouhé, nová pobočka městské knihovny na ul. Trnkova, úprava Sadového 
náměstí na Sv. Kopečku, atd., tak i koncepční dokumenty jako jsou např. Plán pro chytrou 
Olomouc, Koncepce rozvoje kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství SMOl, 
Strategie zeleně a management údržby, Koncepce rozvoje školství SMOl, Koncepce 
rozvoje sportu a rekreace, a další.   

 
2.13 Bude s předstihem sestavován a zveřejněn plán veřejných zakázek na příslušný kalendářní 

rok 
Plán veřejných zakázek je sestavován neprodleně po schválení rozpočtu v ZMO a 
upřesnění akcí v RMO. 

 

https://portal.mpsv.cz/
http://www.linkedin.com/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobsystem.cz/
http://www.archiweb.cz/
http://www.cka.cz/
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2.14 Při zadávání veřejných zakázek bude kladen důraz na transparentnost celého procesu a 
kvalitu přebíraného díla 
Při zadávání veřejných zakázek se postupuje vždy transparentně a nediskriminačně, podle 
Zákona o zadávání veřejných zakázek a Zákona o veřejných zakázkách. 

 
2.15 Bude rozšiřována digitalizace v rámci Magistrátu města Olomouce 

Na začátku roku 2019 byla zavedena digitální forma práce s dokumentací na RMO a na 
ZMO. SMOl již přešlo k digitalizaci úřadu v mnoha ohledech. I nadále probíhají jednání, na 
kterých jsou diskutovány otázky možného dalšího rozšíření a zlepšení. 
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3. Veřejná prostranství: 

3.1 Bude zpracována Koncepce rozvoje kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství na 
období 20202024 a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající 
V roce 2019 probíhala příprava podkladů pro tvorbu koncepce a zároveň byla 
problematika diskutována na komisi pro architekturu. Na jednání RMO 27. 1. 2020 byl 
schválen návrh zadání pro tvorbu koncepčního dokumentu Koncepce veřejných 
prostranství, který bude zpracován mimo jiné v návaznosti na Koncepci modro-zelené 
infrastruktury a Strategii zeleně. SMOl bude pokračovat v jeho pořizování dle 
předloženého harmonogramu. 

 
3.2 Bude zpracována Strategie zeleně a management údržby na období 2019–2023 a budou 

realizována konkrétní opatření z ní vyplývající 
V roce 2019 byl pořízen dokument Data pro Strategii zeleně a management údržby jako 
podklad pro zpracování Strategie zeleně. Následně bylo v říjnu připraveno zadání pro 
výběrové řízení Strategie zeleně a management údržby a byl vybrán zpracovatel. V 
současné době probíhá zpracování analytické části strategie. Strategie zeleně a 
management údržby bude projednávána během roku 2020 v pracovní skupině, v 
pracovním týmu a s veřejností. Poté bude koncem roku 2020 předložena do RMO a ZMO 
ke schválení. 

 

3.3 Bude zpracován Program rozvoje historických parků na období 2019–2023 a budou 
realizována konkrétní opatření z něj vyplývající 
V říjnu v roce 2019 byla zadána Strategii zeleně a management údržby, která bude v rámci 
analýz obsahovat část zabývající se historickým vývojem zeleně ve městě Olomouc. V 
rámci této části bude podrobně zmapovaný vývoj historických parků a rozvoj Výstaviště 
Flora Olomouc, které mělo vliv na současnou podobu historických parků. 
Programem rozvoje historických parků se bude SMOl zabývat ve druhé polovině roku 
2020 po zpracování uvedených analýz Strategie zeleně. Program rozvoje historických 
parků bude obsahovat část analytickou, část návrhovou a implementační. Analytická část 
bude vycházet z historického vývoje parků, rozvoje VFO a zpracované inventarizace 
dřevin, včetně již dříve zpracovaných dokumentací k obnově parků. Návrhová část bude 
obsahovat koncepci rozvoje parků včetně vybavení s ohledem na současné trendy 
krátkodobé rekreace obyvatel ve městě. Implementační část bude obsahovat návrh 
postupné realizace jednotlivých celků historických parků. Následně bude Program rozvoje 
historických parků koncem roku 2020 předložen do RMO. 

 
3.4 Bude prováděna estetizace veřejných prostranství prostřednictvím činností komisí 

místních částí, a jejich rozpočtů 
V rámci estetizace bylo realizováno 103 akcí dle požadavků KMČ v celkové hodnotě cca 9 
mil. Kč. Veškeré akce realizované v roce 2019, jsou uveřejněny na stránkách města 
Měníme Olomouc (https://menimeolomouc.eu/uvod). Ve schvalovaném rozpočtu na rok 
2020 je na tuto aktivitu vyčleněno 8,1 mil. Kč.  

 
3.5 Bude zahájena projektová příprava revitalizace významných městských veřejných 

prostranství 
Zpracovává se projekt úprav okolí kostela na Selském náměstí, který řeší revitalizaci 
prostoru kolem památkově chráněného objektu kostela. Dále byl zadán pilotní projekt 
modrozelené infrastruktury Šantova - rekonstrukce kanalizace a komunikace, který 
zahrnuje komplexní úpravu celého uličního profilu včetně řešení zeleně ve městě. Dalším 
připravovaným projektem je projekt Albertova - vnitroblok, který řeší úpravu a obnovu 
vnitrobloku bytových domů na ul. Albertova. 

https://menimeolomouc.eu/uvod
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3.6 Budou zavedeny nové dotační programy, které budou zaměřeny na odstraňování graffiti a 

na podporu oprav a restaurování významných památek 
V první polovině roku 2019 byl vytvořen návrh programu, který byl následně předložen 
k připomínkování. Současně byla provedena analýza využití programu na odstraňování 
graffiti u jiných obcí. Bylo dohodnuto, že grant vypsán nebude. Ve spolupráci s TSMO se 
nejprve vytvoří služba na odstraňování graffiti na městském majetku, následně dojde 
k vyhodnocení činnosti a na základě výsledků bude tato služba nabídnuta občanům města. 

 
3.7 Bude zaveden jednotný vizuální styl a pravidla pro označování ulic 

V současné době je na území města Olomouce používán jednotný vizuální styl pro 
označení ulic (bílé plastové tabule s černým popisem) s výjimkou městské části Radíkov, 
kde je dle požadavku KMČ používán jednotný vizuální styl pro tuto městskou část (červené 
smaltované tabule s bílým popisem). 

 
3.8 Bude zavedena metodika pro vizuální styl v rámci městské památkové rezervace (jedná se 

např. o podobu reklamních cedulí, označování provozoven, světelných reklam, ad.) a 
budou vytvořeny motivační nástroje pro její uplatňování 
Je zpracována textová část metodiky Firemní označení, reklamní a informační zařízení v 
památkově chráněném území Městské památkové rezervace Olomouc a jejího 
ochranného pásma. V 1. pololetí 2020 bude dokončena její grafická podoba a následně 
bude prezentována veřejnosti. Rozpracována je rovněž metodika pro umisťování letních 
restauračních předzahrádek v MPR, jejíž dokončení se rovněž předpokládá koncem 1. 
pololetí 2020. 

 

3.9 Bude podporována instalace uměleckých děl ve veřejném prostoru 
V současné době je podporována zejména dočasná instalace uměleckých děl v rámci akce 
Sculpture Line. V roce 2019 se jednalo o tři výtvarná díla umístěná ve Smetanových 
sadech, na Horním a Dolním náměstí, která budou podpořena rovněž v roce 2020. 
Zároveň byla iniciována spolupráce s UPOL v oblasti mapování stávajících výtvarných děl. 

 
3.10 Bude zaveden systém operativního úklidu veřejných prostranství formou pohotovostní 

úklidové čety TSMO 
Na internetových stránkách TSMO je zřízen webový portál "Hlášení závad", kam mohou 
občané nahlásit veškeré problémy týkající se čistoty města, vývozu odpadkových košů, 
svozu odpadů, závad na veřejném osvětlení nebo na technickém stavu komunikací. Stejně 
tak funguje nonstop telefonický dispečink TSMO, který operativně reaguje na nahlášené 
závady podle jejich závažnosti a případného ohrožení zdraví nebo majetku osob např. při 
vzniku havarijních stavů na komunikacích apod. Hlášené závady jsou následně 
odstraňovány obvykle v běžné pracovní době TSMO podle své důležitosti. 
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4. Bezpečnost a ochrana obyvatel: 

4.1 Bude posílena Městská policie o 16 strážníků v ulicích města 
Městská policie vede průběžně intenzivní náborovou kampaň na pozici strážníka, došlo ke 
zvýšení platových podmínek, i přes tyto kroky byla Městská policie k datu 31. 12. 2019 
podstav 10 strážníků. 

 

4.2 Bude rekonstruováno operační středisko a obslužné pracoviště městského kamerového 
dohlížecího systému 
Rekonstrukce v roce 2019 zatím nebyla zařazena do plánu investic. Tato akce bude řešena 
v rámci dalších let. 

 
4.3 Bude pokračovat dovybavení Městské policie moderní technikou – mj. ve vazbě na SMART 

CITY 
Byly nainstalovány 2 stojany s možností nabíjení pro 4 elektrovozidla, Městská policie 
převzala 3 ks elektrovozidel zn. NISSAN. 

 
4.4 Bude provedena modernizace výstražného a informačního systému města 

V roce 2019 bylo dokončeno hlavní vysílací pracoviště na HZS Olomouckého kraje, 2 
převaděče signálu a montáž 612 ks akustických hlásičů v městských částech Černovír a 
Klášterní Hradisko, Staré Hodolany a Bělidla, Lazce, Nové Sady, Povel, Nové Hodolany a 
Nový Svět. Dále byly realizovány vodočetné stanice na Mlýnském potoku v Olomouci, na 
řece Bystřici v Bystrovanech a srážkoměr umístěný v Neředíně. V roce 2019 činily náklady 
na realizaci 25,32 mil. Kč.  
Do konce 3. čtvrtletí 2020 bude dokončena montáž rozhlasu v městských částech 
Tabulový vrch, Topolany, Hejčín, Řepčín, Droždín, Chválkovice, Lošov, Pavlovičky, Radíkov 
a Týneček. Celkový počet jednotek bude 448 ks. 
Projekt bude dokončen do konce 1. pololetí 2021 realizací bezdrátového rozhlasu v 
městských částech Olomouc – střed, Olomouc – západ a Neředín. Celkový počet jednotek 
bude 345 ks. Bezdrátový informační systém města Olomouce je realizován po etapách v 
letech 2019–2021. Celkové náklady na realizaci projektu činí 73,8 mil. Kč vč. DPH. Na 
realizaci tohoto projektu byla schválena dotace z Operačního programu životní prostředí 
2014–2020 ve výši 52 mil. Kč. 

 
4.5 V rámci spolupráce s Městskou policií a Nadací Bezpečná Olomouc bude kladen důraz na 

prevenci kriminality, narušování veřejného pořádku a sociálně patologických jevů 
Městská policie se podílí na udělování ceny Nadace Bezpečná Olomouc. Účastní se 
dětského dne, kde v rámci svého stánku veřejnost informuje o preventivních aktivitách. 
Dále se účastní preventivně výchovné akce ve Smetanových sadech " Bezpečná cesta do 
školy" ve spolupráci se složkami IZS. 

 

4.6 Budou zaváděna opatření směřující ke zvyšování bezpečnosti v ulicích a proti narušování 
veřejného pořádku nepřizpůsobivými občany 
Ve vytipovaných lokalitách je prováděna zvýšená kontrolní činnost, konkrétně se jedná o 
ulici Wurmova, Biskupské náměstí, přednádražní prostor ČD, vchody do OC s potravinami. 
Strážníci důsledně kontrolují dodržování obecně závazných vyhlášek například zákaz 
konzumace alkoholu.  

 
4.7 Bude posilováno zavádění technicko-bezpečnostních opatření ve školských zařízeních 

Technicko-bezpečnostní opatření jsou ve školách zaváděna ve spolupráci se školami dle 
jejich individuálních potřeb a možností. V letech 2018–2019 podpořil zřizovatel školy 
částkou 1,7 mil. Kč na zajištění fyzické ochrany vstupů do škol (vrátní), v posledních dvou 



15 

letech rovněž zajistil na školních hřištích přístupných veřejnosti instalaci kamer 
napojených na Městskou polici Olomouc v hodnotě 385 tis. Kč, na odměny správců hřišť 
vynaložil zřizovatel v letech 2018–2019 částku 4,34 mil. Kč. V následujících letech budeme 
pokračovat v projektu na zabezpečení školních hřišť pro veřejnost kamerovým systémem 
ve spolupráci s MPO rozšířením kamer na další hřiště nebo rozšířením počtu kamer na již 
realizovaných hřištích. Bezpečnost škol budeme podporovat i nadále dle požadavků a 
potřeb škol. 

 

4.8 Ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. bude pokračovat realizace II. B etapy 
protipovodňových opatření a bude zahájena realizace IV. etapy protipovodňových 
opatření 
Realizace II. B etapy probíhá (dle Smlouvy o dílo 2019–2022). V roce 2019 město 
realizovalo tzv. související investice spočívající v přeložkách inženýrských sítí, výstavbě 
cyklostezky na levém břehu řeky Moravy, vybudování cestní sítě v parku Kavaleristů a 
dokončení úprav ulic Blahoslavova a Nábřeží.  
V roce 2020 bude zprovozněn most přes řeku Moravu v Komenského ulici a začnou práce 
na opravách mostu na Masarykově třídě. 
Projekčně Povodí Moravy a.s. připravovalo realizaci IV. etapy, jejíž začátek se předpokládá 
na rok 2021. 

 

4.9 Ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. a Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR bude 
vyhotovena architektonická studie v rámci přípravy III. etapy protipovodňových opatření 
RMO dne 12. 8. 2019 schválila zahájení přípravy architektonicko-krajinářské soutěže na III. 
etapu protipovodňových opatření. Z důvodu nezbytné a úzké spolupráce města a Povodí 
Moravy RMO dne 25. 11. 2019 doporučila ZMO schválit Memorandum o spolupráci při 
přípravě III. etapy PPO v Olomouci.  
ZMO dne 13. 12. 2019 Memorandum přijalo a v současné době je již podepsáno oběma 
stranami. Memorandum obsahuje body, v nichž je popsána následující spolupráce. Město 
Olomouc bude vyhlašovat architektonicko-krajinářskou soutěž na projekt Akce (dále jen 
„Architektonická soutěž“) a Povodí mu při tom poskytne svou odbornou pomoc a 
součinnost. Město Olomouc v rámci Architektonické soutěže sestaví pro hodnocení a 
výběr architektonického návrhu odbornou porotu. Město Olomouc se zavazuje umožnit 
zástupci či zástupcům Povodí účast v odborné porotě a Povodí se zavazuje své zástupce do 
této odborné poroty nominovat. 
Cílem architektonicko-krajinářské soutěže je získat co nejkvalitnější návrhy podoby III. 
etapy PPO. V rozpočtu SMOl na rok 2020 jsou vyčleněny finanční prostředky na přípravu 
této architektonické soutěže a bude se připravovat vyhlášení veřejné zakázky na 
administrátora soutěže. 
SMOl v roce 2019 zadalo zpracování „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření na území města Olomouce“, která navazovala na studii 
„Riziková území při extrémních přívalových srážkách“. Z této studie bylo vybráno 10 
rizikových lokalit: Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Slavonín, 
Topolany u Olomouce. Ve zpracované studii byl i zpracován soubor opatření, která budou 
nyní průběžně realizována. RMO doporučení z této studie projednala na svém jednání dne 
15. 7. 2019, kdy schválila i další postup. 
 

 
4.10 Budou podporovány složky IZS a sbory dobrovolných hasičů formou nákupu techniky a 

postupnou rekonstrukcí objektů sborů dobrovolných hasičů 
Byla realizována výstavba hasičské zbrojnice ve Chválkovicích v celkové hodnotě 14,55 
mil. Kč (akce byla spolufinancována EU z IROP ve výši 11,9 mil. Kč), dále byly pořízeny dva 
dopravní automobily pro jednotky SDH Droždín a Holice celkem za 2,3 mil. Kč. V průběhu 
roku bylo jednotkám SDH SMOl pořízeno zásahové vybavení (radiostanice, dýchací 
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technika, vyprošťovací zařízení, osvětlovací technika, ochranné pomůcky, zásahové 
prostředky) v celkové výši přes 3 mil. Kč. Během roku jsou organizována odborná školení, 
cvičení a další zaměstnání pro členy jednotek SDH SMOl. SMOl využívá k modernizaci 
vybavení a odborné přípravy jednotek SDH SMOl finanční prostředky z dostupných 
dotačních titulů (KÚOK, MVČR). V roce 2019 byla vyplacena částka 800 tis. Kč z rozpočtu 
SMOl v rámci dotačního programu Ochrana obyvatel, kde jsou realizovány projekty 
zejména složek IZS a SDH na území města. Jedná se především o nákup vybavení pro 
sportovní družstva, obměna materiálu, podpora mladých hasičů, organizace vzdělávacích 
programů, požární hlásiče pro domy s pečovatelskou službou a pořádání letního tábora. 
V letech 2020–2022 se plán podpory jednotek SDH SMOl bude řídit „Koncepcí 
zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů SMOl pro období let 2019–
2022“. Na základě koncepce se plánuje pořídit dva dopravní automobily pro jednotky SDH 
Chomoutov a Topolany a zakoupit cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku 
Olomouc, družstvo Chválkovice. Dále se bude pokračovat v obnově hasičského vybavení. K 
financování budou i nadále využívány finanční prostředky z dostupných dotačních titulů 
Olomouckého kraje a MV-GŘ HZS ČR. Budou organizována odborná školení a cvičení pro 
členy jednotek SDH SMOl. Dále se připravuje rekonstrukce elektroinstalace hasičské 
zbrojnice v Lošově. 
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5. Udržitelná mobilita: 

5.1 Bude vytvořen reálný akční plán aktivit Plánu udržitelné mobility města Olomouce včetně 
stanovení priorit, realizována budou konkrétní opatření z něj vyplývající 
Akční plán byl sestaven v souladu se střednědobým a dlouhodobým plánem, a s ohledem 
na rozpočtový výhled SMOl. Ke schválení byl předložen ZMO 9. 3. 2020. Akční plán byl 
zpracován do roku 2022 s výhledem na další roky. Každoročně bude probíhat jeho 
aktualizace a následně bude předložen ke schválení ZMO.  

 

5.2 Bude zpracována koncepce Parkovací politiky statutárního města Olomouce do roku 2030, 
která bude řešit problematiku parkování ve městě a její naplňování s cílem zajištění více 
parkovacích míst v centru i na sídlištích, zejména navázaných na MHD 
RMO bylo dne 9. 12. 2019 schváleno zadání koncepce Parkovací politiky. V současné době 
probíhá výběrové řízení na zpracovatele koncepce Parkovací politiky. Předpokládaný 
termín schválení orgány města bude v prvním čtvrtletí roku 2021. 

 

5.3 Bude navrženo řešení parkování u ZOO na Sv. Kopečku a budou zahájeny přípravné práce 
Je připraven projekt Parkování na Sv. Kopečku, který bude informovat a navádět 
návštěvníky lokality na stávající parkovací plochy. Případné další návrhy opatření souvisí s 
pořízením parkovací politiky. Předpokládaný termín Parkování na Sv. Kopečku dokončení 
je plánován na rok 2021. 

 
5.4 V rámci činností Útvaru hlavního architekta bude kladen důraz na zajištění dostatečného 

množství parkovacích míst v rámci nové bytové výstavby 
SMOl se systematicky zabývá problematikou řešení statické dopravy v případě nových 
rozvojových záměrů, v rámci koncepčních a strategických dokumentů se bude 
problematikou zabývat zejména Parkovací politika. V roce 2019 zpracovalo SMOl zadání 
Parkovací politiky, dle kterého politika prověří následující okruhy:  

 posouzení možnosti rozšíření stávající zóny placeného parkování, včetně posouzení 
sídlišť 

 posouzení možnosti zřízení rezidenčních zón (modré zóny) 

 nastavení tarifní politiky pro dlouhodobé a krátkodobé parkování 

 posouzení zvýhodnění sdílených vozidel a vozidel na alternativní pohony, vč. řešení 
nabíjecích stanic 

 nastavení modelu možnosti financování výstavby nových záchytných parkovacích 
domů či ploch, vč. ploch pro nákladní automobily 

 posouzení možnosti zavedení zvýhodněného jízdného na MHD v případě odstavení 
vozidla mimo zónu 71, tj. mimo území Olomouce 

 řešit možnosti odstavování jízdních kol, včetně navržení umístění tzv. cyklověže či 
uzamykatelných cykloboxů 

 posouzení možnosti vzniku fondu mobility 

 nastavení mechanizmů kontroly dodržovaní stanovených pravidel 
V roce 2020 bude vybrán externí zpracovatel parkovací politiky a finální schválení 
dokumentu v orgánech města je předpokládáno ve druhém čtvrtletí 2021. Dále bude 
problematika umísťování parkování jedním z témat Koncepce veřejných prostranství. 

 
5.5 Bude budována a rozšiřována síť cyklostezek a cyklotras a to i ve spolupráci s okolními 

obcemi. V rámci přípravy dalších projektů cyklostezek a cyklotras bude kladen důraz na 
včasné a účelné řešení majetkoprávních vztahů 
V roce 2019 byla realizována Jantarová stezka z obce Bystročice do Nedvězí v délce 724 m. 
Byla budována ve spolupráci s obcí Bystročice, která na svém katastru vybudovala část 
cyklostezky v délce 1 074 m. Akce byla spolufinancována z IROP prostřednictvím ITI OA. 
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Dále byly v roce 2019 provedené opravy v délce 200 m na trase z Nemilan směr Nedvězí 
lesní úsek, jednalo se o první etapu. 
Ke konci roku bylo celkově připraveno 7 projektů cyklostezek a cyklopruhů, tyto projekty 
mají vydáno stavební povolení, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků byla jejich 
realizace posunuta na další roky. 
V průběhu roku 2020 se očekává, že stavební povolení získají další 4 projekty. Realizace 
projektů se odvíjí od finančních možností města. 
V roce 2019 byla podána žádost o dotaci ze SFDI na realizaci akce Jantarová stezka – 
Hodolanská, Libušina, 1. Etapa. V případě získání dotace bude tato cyklostezka 
zrealizována v roce 2020. 

 
5.6 Bude podpořena realizace Arcibiskupské cyklostezky Olomouc–Kroměříž 

Probíhá diskuse o možném vedení Arcibiskupské cyklostezky Olomouc–Kroměříž. Jedním 
z návrhů je vést cyklostezku podél řeky Moravy mimo intravilán obcí. Některé z obcí jsou 
na této trase již částečně propojeny cyklostezkami budovanými postupně z finančních 
prostředků EU. Na katastru města Olomouce se dokončuje projektová dokumentace pro 
stavební povolení v úseku Nemilany–Kožušany. Stavební povolení by mělo být vydáno 
v roce 2020. Pokud budou v rozpočtu alokovány finanční prostředky na tento projekt, 
mohla by se realizace uskutečnit v roce 2021.  

 

5.7 Bude vyřešeno parkování kol u hlavního vlakového nádraží a v centru města 
V přednádražním prostoru je dostatečná kapacita stojanů na kola, nachází se zde 58 
stojanů v majetku statutárního města Olomouce pro 122 kol. Další možností k umístění 
kol je úschovna a půjčovna kol Českých drah.  
V centru města a nejbližším přilehlém okolí bylo v roce 2019 umístěno 17 ks nových 
stojanů na kola s využitelnou kapacitou 49 jízdních kol. V této lokalitě je již celkem 
instalováno 78 ks stojanů na kola (v majetku statutárního města Olomouce) s celkovou 
využitelnou kapacitou 223 kol. V příštích letech SMOl plánuje další umisťování stojanů na 
vytipovaných místech. 

 

5.8 Bude zahájena projektová příprava a řešení majetkoprávních vztahů ve vazbě na přípravu 
výstavby nového depa tramvajových a autobusových vozidel 
Byla zpracována vyhledávací studie vhodné lokality pro umístění nového areálu DPMO. 
V rámci této studie byly hodnoceny tři lokality k možnému umístění. Ty budou v roce 2020 
předloženy RMO k posouzení. Následně ve vybrané lokalitě budou řešeny majetkoprávní 
vztahy. 

 
5.9 Bude zahájena rekonstrukce ul. 8. května včetně rekonstrukce tramvajové trati 

V roce 2019 probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě hodnocení 
předložených nabídek byl vybrán zhotovitel. V únoru 2020 nabude právní moci změna 
stavby před dokončením. V březnu 2020 bude zahájena realizace, předpokládaný termín 
dokončení prací je do konce roku. Na realizaci této akce byla schválena dotace 
z Operačního programu Doprava. 

 
5.10 Bude zahájena výstavba II. etapy nové tramvajové trati Povel – Nové Sady 

V roce 2019 probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě hodnocení 
předložených nabídek byl vybrán zhotovitel. Předpokládaný termín zahájení realizace je 
plánovaný na přelomu března a dubna roku 2020. 

 
5.11 Bude dokončena projektová příprava a dořešeny majetkoprávní vztahy ve vazbě na novou 

tramvajovou trať Povel – Nové Sady – III. Etapa 
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V ZMO byly v březnu 2019 schváleny výkupy pozemků ve vazbě na novou tramvajovou 
trať Povel – Nové Sady – III. Etapa. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly tyto 
výkupy v ZMO v prosinci 2019 revokovány, došlo k odkoupení pouze jednoho z pozemků. 
Byla dokončena dokumentace pro územní řízení. Zpracování dalších stupňů projektové 
dokumentace může být zahájeno až po dořešení majetkoprávních vztahů. 

 

5.12 Bude pokračováno v  rekonstrukci dalších mostů a lávek (např. Masarykova třída, tř. 1. 
máje) 
V roce 2019 byla připravena projektová dokumentace na opravu havarijního stavu mostu 
na tř. 1 máje přes Mlýnský potok. K zahájení stavebních prací dojde v roce 2020. Dále byl 
zpracován projekt opravy mostu v havarijním stavu na ul. Masarykova a to most přes řeku 
Bystřičku. K předpokládané realizaci by mělo dojít v roce 2021. Byla zahájena příprava 
projektové dokumentace oprav lávky přes Bystřičku na Kaštanovou ulici. 

 
5.13 Bude zpracován systém hospodaření s městskými komunikacemi 

V roce 2019 byly schváleny finanční prostředky 2 mil. Kč pro Aplikaci systému hospodaření 
s vozovkami. 
Na základě analýzy povrchu vozovek bude vytvořen střednědobý plán údržby a oprav 
místních komunikací Na vozovky zatříděné k opravě (konstrukční poruchy) bude v rámci 
dalšího stupně SHV (projektová úroveň) zpracován podrobný diagnostický průzkum a 
návrh opravy/rekonstrukce. Na přelomu března dubna 2020 se předpokládá zahájení 
výběrového řízení na zpracovatele. Odevzdání Aplikačního systému hospodaření 
s vozovkami se odhaduje na přelomu měsíců října a listopadu 2020.  

 
5.14 Bude podporována výstavba východní tangenty při zachování komunikace Chválkovice – 

Samotišky 
SMOl pořídilo a následně předalo Ředitelství silnic a dálnic studii možného přemostění 
stávající komunikace. Zároveň bylo Ředitelství silnic a dálnic požádáno o zařazení této 
varianty do posouzení Vlivů na životní prostředí - EIA. O dalším postupu bude rozhodnuto 
na základě výsledků tohoto posouzení. 

 

5.15 Bude zajištěna dostatečná dopravní obslužnost Fakultní nemocnice Olomouc např. 
prostřednictvím elektrobusu 
Dopravní obslužnost v areálu Fakultní nemocnice je zajištěna linkou MHD č. 42, která má 
výchozí zastávku Nová Ulice (přestupní místo z tramvají č. 1, 4, 6, U). Linka má 26 spojů. 
Provoz zde zajišťuje malý autobus (Urbino 8,6 m) z důvodu omezených prostorových 
možností při průjezdu Fakultní nemocnicí. Časově je linka vedena od 6:30 do 16:00. 
Dopravce DPMO vlastní pouze jeden elektrobus, který je v délce 12 m a nelze ho využít 
pro dopravu v areálu Fakultní nemocnice. Zde je potřebné menší vozidlo. Dále není na 
konečné zastávce ani na zastávkách v trase možnost elektrobus průběžně dobíjet. 

 
5.16 Bude řešena tranzitní automobilová doprava tak, aby došlo ke snížení dopravní zátěže 

SMOl se dlouhodobě a opakovaně snaží omezit nákladní tranzitní dopravu na celém území 
města. Je připraveno rozšíření v jižní části města, kdy se v současné době čeká na 
stanovisko Ministerstva dopravy. Bohužel rozšíření i na průjezdné úseky silnic I. třídy 
(Velkomoravská, Brněnská) prozatím naráží na nesouhlas Ministerstva dopravy. Vedení 
města intenzivně v této věci jedná se zástupci ministerstva. 

 
5.17 Bude upravena tarifní politika jízdního v MHD u doprovodu dětí do 3 let a u seniorů nad 

65 let věku 
K 1. 7. 2019 byla zavedena bezplatná přeprava seniorů 65+ v zóně 71 Olomouc, tedy při 
zahájení a ukončení cesty v rámci zóny 71 (katastr města Olomouce a obcí Bystrovany, 
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Bukovany, Horka nad Moravou, Samotíšky, Skrbeň a Křelov-Břuchotín). Bezplatná 
přeprava byla zavedena na všech integrovaných linkách, nejen v MHD. Od 1. 1. 2020 bude 
umožněno po schválení Olomouckým krajem i kombinování s touto bezplatnou 
přepravou, tedy i dojíždějící senioři 65+ z okolních obcí nehradí při své cestě do/z 
Olomouce cenu za zónu 71 Olomouc. 
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6. Školství a využití volného času: 

6.1 Z rozpočtu města bude poskytována podpora mateřských škol jiných zřizovatelů, využití 
volného času dětí a mládeže 
Každoročně jsou nabízeny programy na poskytnutí dotací, které umožňují organizacím, 
které realizují volnočasové aktivity pro děti a mládež, požádat o finanční podporu jak na 
celoroční činnost, tak na jednorázové akce. Obdobně jsou podporovány MŠ jiných 
zřizovatelů, které mohou využívat aktuálních programů pro daný rok. Na rok 2019 byla na 
podporu volnočasových aktivit schválena v rozpočtu SMOl částka 2,68 mil. Kč. Pro rok 
2020 je pro tuto oblast schválena částka 2 mil. Kč. Na podporu MŠ jiných zřizovatelů 
vyhlásilo SMOl v roce 2019 samostatný program s alokací 500 tis. Kč. V roce 2020 je na 
společný program s názvem Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti MŠ a ZŠ 
schválena částka 800 tis. Kč. 

 
6.2 Bude prováděna modernizace vybavení škol ve vazbě na klíčové kompetence vzdělávání 

(komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi) 
Na modernizaci vybavení školních učeben, zahrad, výpočetní techniky a jiné bylo čerpáno 
v roce 2018 a 2019 z příspěvků zřizovatele, zdrojů investičních a rezervních fondů škol 
celkem 34 mil. Kč. Podpora rozvoje klíčových kompetencí spočívala v modernizaci učeben 
a jejich vybavení, byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 26,2 mil. Kč s využitím 
dotací. V roce 2020 se bude pokračovat v modernizaci učeben a jejich vybavení s využitím 
dotací, budou vybudovány odborné učebny na ZŠ Dvorského na Sv. Kopečku, na ZŠ 
Holečkova a na ZŠ Slavonín. Předpokládané celkové náklady na všechny tři akce činí 65 mil 
Kč. 

 
6.3 Bude podporováno zavádění multižánrového vzdělávání ve spolupráci s Pedagogickou 

fakultou Univerzity Palackého, Pevností poznání Olomouc a Centrem ekologických aktivit 
města Olomouc, o.p.s. – Sluňákov 
Aktivity multižánrového vzdělávání realizují školy sami (např. formou projektových dnů), 
SMOl takové vzdělávání přímo neorganizuje a to ani v rámci MAP II. Finančně je 
podporována pouze FZŠ Hálkova a to v oblasti podpory nadaných žáků (v rámci Koncepce 
rozvoje školství), která úzce spolupracuje s Pevností poznání, společně organizují 
vzdělávací aktivity z různých oblastí pro žáky. Podpora SMOl spočívá spíše ve vzdělávání 
pedagogů, kteří své poznatky, a dovednosti přenášejí ve výuce i mimo výuku na žáky. 
Každoročně SMOl pořádá Festival kulturních programů žáků základních škol, kdy žáci ve 
svých vystoupeních prezentují své nadání a dovednosti, které pod vedením pedagogů 
získali buď přímo ve výuce, ve školní družině nebo ve školním zájmovém kroužku. 
Vystoupení jsou pěvecká, divadelní, taneční. Akce se setkává s kladným ohlasem u škol. 
I nadále bude SMOl pokračovat v podporování vzdělávání nadaných žáků a žáků s dvojí 
výjimečností (nadaní žáci s jistou dysfunkcí) formou posílení rozpočtu ZŠ Hálkova.  
Bude podporována a rozvíjena spolupráce škol s Pevností poznání Olomouc.  

 
6.4 Bude kladen důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve vazbě na zvyšování 

jejich kompetencí, znalostí a dovedností 
Podpora vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ je realizována především prostřednictvím MAP ve 
spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem ekologických aktivit Sluňákov, 
Sdružením D, ZUŠ a případně dalšími organizacemi. Vzdělávání je zaměřeno zejména na 
podporu čtenářské a matematické gramotnosti, problematiku inkluze, environmentální 
oblast a jiné. V roce 2019 bylo uskutečněno celkem 24 seminářů, workshopů nebo exkurzí 
a bylo proškoleno celkem 324 pedagogů.  
V roce 2020 SMOl plánuje v rámci MAP II zrealizovat v oblasti implementační aktivity 
Čtenářská gramotnost 8 seminářů pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ s aprobací ČJ ve spolupráci 
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s PdF UP a dalších 5 workshopů pro učitele a třídy ve spolupráci s KMO, projektový den 
„Čtení nás baví“ ve spolupráci se ZŠ pro sluchově postižené a zároveň 4 programy na 
podporu čtenářské pregramotnosti v MŠ ve spolupráci s PdF UP, Sdružením D a KMO. 
V rámci implementační aktivity Matematická gramotnost SMOl plánuje realizovat 
semináře ve spolupráci s PdF UP, jejichž témata vyplynou z diskuzního setkání s učiteli 
matematiky (27. 2. 2020), 2 projektové dny pro žáky 2. stupně ZŠ zaštítěné taktéž 
kolektivem PdF UP a otevřené hodiny tandemové výuky matematiky a českého jazyka za 
účelem sdílení dobré praxe. Realizaci implementačních aktivit Inkluze-Prakticky! má na 
starosti Sdružení D, které pro rok 2020 plánuje realizovat 25 programů pro třídy. 
Implementační aktivita Zručnost zrozená z kouzel materiálů, na které SMOl spolupracuje 
se Sluňákovem, přinese v roce 2020 exkurze za sdílením dobré praxe ve školách v ORP 
Olomouc a čtyřdílný workshop pro učitele pracovních činností na 2. stupni ZŠ pod 
patronátem ZŠ Demlova. V rámci aktivit spolupráce potom SMOl plánuje pro MŠ a 1. a 2. 
třídy ZŠ aktivitu s názvem Den na statku. Další aktivity mimo rámec implementace potom 
budou probíhat dle možností a požadavků v průběhu celého roku. 

 

6.5 Bude podpořeno vzdělávání alternativních směrů ve vzdělávání 
Od roku 2019 SMOl spolupracuje se soukromou základní ScioŠkolou při zajištění vhodných 
prostor pro rozvoj školy, dále podporuje Waldorfskou základní školu při zahájení výstavby 
vlastního objektu. 
Alternativní směry ve vzdělávání jsou většinou aplikovány soukromými školami a aktivity 
s tím spojené bude město i nadále podporovat. 

 
6.6 Bude kladen důraz na kvalitu stravování ve školách 

Každoročně zřizovatel poskytuje cca 4 mil. Kč na modernizaci strojního vybavení školních 
kuchyní a podporuje každoročně finančně přípravu dietní stravy pro žáky částkou cca 400 
tis. Kč. V roce 2019 byla zahájena kompletní rekonstrukce výdejny stravy a jídelny v ZŠ 
Svatoplukova, která bude dokončena počátkem roku 2020, předpokládané náklady na 
rekonstrukci činí cca 6 mil. Kč. 
V roce 2020 je na obnovu kuchyňského vybavení schválena v rozpočtu města částka 5 mil. 
Kč, která bude např. zahrnovat pořízení nové mrazící a chladící místnosti pro ŠJ Holečkova, 
konvektomat pro ŠJ Tererovo nám., multifunkční pánev pro ŠJ Demlova, velkokapacitní 
kuchyňský robot pro ŠJ Heyrovského, které jsou nezbytné ke zkvalitnění přípravy stravy 
pro děti a žáky škol. 

 
6.7 Bude řešena bezpečnost na komunikacích a přechodech v okolí školských zařízení 

Městská policie zajišťuje průběžně bezpečnost u všech škol na území města Olomouce 
před zahájením vyučování. Každý den jsou strážníci přítomni u 7 vybraných škol. 

 
6.8 Školy budou připojeny na vysokorychlostní internet 

Školy jsou v současné době vybaveny připojením na internet, čehož využívají jednak k 
výuce, jednak pro potřeby pedagogů při přípravě nebo ve výuce a rovněž pro 
administrativu školy. Způsob připojení je závislý na podmínkách a požadavcích 
jednotlivých škol a je realizován prostřednictvím provozních rozpočtů schválených 
zřizovatelem. 

 
6.9 Bude podporována a rozvíjena dopravní výchova prostřednictvím Centra Semafor 

V roce 2019 byly Centrem Semafor realizovány následující aktivity:  

Název akce Počet akcí Počet účastníků 

výuka průkaz mladého cyklisty  denně 2 142 

výuka na mobilním dopravním hřišti  denně 2 179 
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dopravní výchova seniorů 29 545 

dopravní výchova pro střední školy  3 53 

akce pro rodiny s dětmi 10 2 086 

příměstský tábor dopravní výchovy – léto 7 150 

výuka jízdy na kole pro děti 10 10 

didaktické kurzy pro FTK UP 2 30 

výuka veřejnosti - odpolední provoz - 32 124 

 
6.10 Bude podporován projekt Interaktivní hřiště - centrum bezpečí, a to ve spolupráci 

s Olomouckým krajem, Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Policií ČR a 
Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje (tj. složkami IZS), jako interaktivní 
forma vzdělávání pro předškolní, školní a celoživotní vzdělávání v oblasti bezpečnosti a 
ochrany obyvatel 
SMOl společně s KÚOK v roce 2018 vypracoval studii záměru realizace Interaktivního 
hřiště - centrum bezpečí v lokalitě Lazce - ul. Dlouhá. Studie byla projednána v rámci 
veřejného jednání se zástupci KMČ a obyvateli dotčené městské části. S ohledem na 
změnu poměrů v původně uvažované lokalitě Mírové prachárny na Tabulkovém vrchu 
došlo k dohodě mezi SMOl, KÚOK a dotčenými složkami IZS o realizaci předmětného 
projektu v lokalitě Tabulový vrch. Olomoucký kraj za tímto účelem vyčlenil ze svého 
rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky pro zpracování projektové dokumentace. 
Předpokládaný termín vyhotovení PD je v letech 2020–2021. Stávající objekt na pozemku 
HZSOL na Tabulovém vrchu by měl být částečně zdemolován ve 2. polovině roku 2020 v 
rámci cvičení složek IZS. Současně je řešena aktuální otázka o možnosti přiřazení k centru 
bezpečí i výcvikové středisko Policie ČR – KŘP Olomouckého kraje. SMOl bude nadále 
spolupracovat v oblasti územně analytických podkladů a podpoře realizace předmětného 
projektu.  
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7. Sociální oblast: 

7.1 Bude zpracována Koncepce rozvoje dostupného bydlení na období 2019–2023 a budou 
realizována konkrétní opatření z ní vyplývající 
Usnesením RMO ze dne 25. 3. 2019 byla ustanovena 12 členná pracovní skupina a bylo 
schváleno zadání pro tvorbu Strategie dostupného bydlení. Pracovní skupina se v průběhu 
roku 2019 sešla na 4 jednáních. Byla zpracována analytická část koncepce, aktuálně je 
rozpracována její návrhová část. Celá koncepce by měla být dokončena do března 2020, 
následně bude probíhat její implementace. 
Z běžného bytového fondu budou vyčleňovány byty do fondu dostupného bydlení (cca 5 
bytů ročně), vybrané buňky Hotelového domu budou zapojeny do systému dostupného 
bydlení, uskuteční se přípravná a projekční činnost na nové projekty bytových domů na 
pozemcích v majetku SMOl, v rozsahu cca 20 nových bytů. 

 

7.2 Bude rozšířena kapacita Azylového domu pro matky a ženy s dětmi 
Je zpracována projektová dokumentace a projektová žádost byla podána na IROP dne 
3. 8. 2018. V současné době probíhá na MMR dokončení hodnotícího procesu žádosti o 
dotaci. Za předpokladu získání dotace, lze pokračovat dalšími kroky (VŘ na dodavatelskou 
firmu, realizace stavby). 
V návaznosti na výsledek dotačního řízení by měla v letech 2021–2022 proběhnout 
realizace přístavby Azylového domu s navýšením kapacity o 3 samostatné ubytovací 
jednotky pro celkem 11 osob. 

 

7.3 Bude vybudováno minimálně 20 bytů v režimu dostupného bydlení a výstavba dalších 
bytů bude připravena v rovině projektové přípravy 
Správa nemovitostí Olomouc vypracovala návrhy na zvýšení kapacity dostupného bydlení.  
V roce 2019 byly připraveny podklady pro výběrové řízení na zhotovitele dostavby bytů na 
ulici Masarykova 3, kde by v budoucnu mohlo vzniknout 25 až 30 bytových jednotek. 
Na ulici Holická 51 se dokončuje nová bytová jednotka, která vznikne přestavbou a 
následnou rekolaudací nebytového prostoru.  
Na Horním náměstí 21 byl vytvořen návrh rozdělení dvou stávajících bytů na čtyři 
malometrážní byty. V roce 2019 byla zahájena realizace.  
Na ulici Křičkova 4 byla vypracovaná studie přestavby na 13 bytů pro seniory.  

 

7.4 Bude pokračováno v řešení bezbariérovosti města např. úpravou přechodů pro pěší či 
úpravou chodníků, a to ve vazbě na koncepční dokument Bezbariérová Olomouc 
V roce 2019 bylo zrealizováno několik bezbariérových úprav města. Došlo k celkové 
opravě chodníků v ul. Myslbekova s navázáním do ul. Mišákova, Špálova a Českobratrská, 
součástí akce byly bezbariérové úpravy včetně místa pro přecházení na ulici Špálova. Při 
realizaci autobusové zastávky Smetanovy Sady směr Tržnice byly vybudovány vodící 
signální a kontrastní pásy a kasselský obrubník. Na ulici Za Vodojemem došlo k opravě 
chodníku s novými bezbariérovými prvky. Byly provedeny úpravy na ulici Dlouhá a další 
opravy menšího rozsahu v ulicích Hamerská, Hanušova, Na Chmelnici, Sudova, 
Dobrovského, Farského.  
Pro rok 2020 se plánuje realizace následujících akcí: oprava místních komunikací a 
přilehlých chodníků v ul. Hanácká a Jaselská, oprava vozovky Náměstí Hrdinů podél 
tramvajového ostrůvku přilehlého k vozovce, autobusová zastávka Domov seniorů, směr 
Hl. nádraží. 
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7.5 V souladu s Komunitním plánem sociálních služeb budou podporovány komunitní 
projekty, chráněné dílny, sociální služby a poradenství v tíživých životních situacích 
V průběhu roku 2019 byl zpracován 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na 
období let 2020–2022, který byl ZMO schválen dne 13. 12. 2019. Komunitní plán 
představuje stěžejní strategický dokument SMOl pro oblast sociálních služeb. 
V roce 2019 bylo z rozpočtu SMOl podpořeno 120 projektů v sociální oblasti a sociálních 
službách v celkové výši 17,25 mil. Kč. Nejméně 17 projektů mělo komunitní charakter. 
SMOl spravuje komunitní centrum Pešek (na adrese Peškova 1), kde za rok 2019 proběhly 
dvě celodenní akce, dále výstavy, koncerty, přednášky (celkem přes 20 akcí) pořádaných 
městem, dále celodenní akce pořádaná rodinnými centry, uskutečnily se zde také mše a 
setkání různých spolků. 
V následujících letech SMOl bude pokračovat v podpoře organizací působících v sociální 
oblasti. 

 
7.6 Bude pokračováno v podpoře projektů rodinné politiky a v koncepci místa přátelského 

rodině 
SMOI v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019 obsadilo první místo v kategorii obec 
nad 50 000 obyvatel a spolu s oceněním získalo účelově vázanou dotaci MPSV ve výši 2 
mil. Kč na realizaci prorodinných aktivit, které jsou v souladu s Koncepcí rodinné politiky 
SMOl na roky 20192021 schválené dne 4. 3. 2019 ZMO. Dotace se tak stala významným 
zdrojem financování prorodinných opatření realizovaných na území města Olomouce. 
Díky dotaci byly podpořeny některé příspěvkové organizace města (Knihovna města 
Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc), městská sociální zařízení (Dětské jesle SMOl, 
Domov pro ženy a matky s dětmi), rodinná centra a další spolupracující organizace, jako 
např. Aquapark Olomouc, a.s., komunitní škola ZŠ a MŠ Svatoplukova Olomouc či 
Univerzita Palackého v Olomouci. Dále bylo podpořeno 851 dětí z MŠ a ZŠ v Olomouci, pro 
které bylo připraveno několik prožitkových vzdělávacích programů. Celkem 188 dospělých 
(rodiče, prarodiče) a 157 dětí bylo podpořeno v rámci programů rodinných center v 
Olomouci.  
V podpoře projektů rodinné politiky se bude pokračovat i nadále, dle schváleného 
rozpočtu. Bude pokračovat činnost pracovní skupiny Rodinné politiky. Do soutěže Obec 
přátelská rodině se bude možno přihlásit opět v roce 2021. 

 
7.7 Bude nadále podporována činnost klubů seniorů na území města 

V roce 2019 vznikl nový klub pro seniory Olomouc Týneček, v lokalitě, která zatím svůj 
klub neměla. V roce 2019 získalo město Olomouc první místo v soutěži Obec přátelská 
seniorům, vyhlašované MPSV. Díky úspěchu v soutěži byla získána dotace ve výši 1,785 
mil. Kč, ze které byly financovány některé významnější aktivity pro seniory na území města 
Olomouce, např. Babička roku Olomouckého kraje, ples pro seniory, divadelní představení 
pro seniory, apod., dále byl pořízen a modernizován nábytek a technika ve vybraných 
klubech. Uskutečnila se projektová příprava adaptace prostor Pavelčákova 21 (bývalá 
prodejna), kde vznikne nový městský klub pro seniory. 
Podpora klubů pro seniory bude pokračovat i nadále. Do soutěže „Obec přátelská 
seniorům se bude možno přihlásit opět v roce 2022. 

 
7.8 Ve spolupráci s Olomouckým krajem bude vybudován Senior Point 

Bylo zřízeno kontaktní pracoviště v klubu Javoříčská 2, kde každý pátek dopoledne 
probíhají poradenské hodiny pro seniory. Zaměstnanci SMOl se zde střídají s organizací 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Další kontaktní místo pro seniory vzniklo 
přímo v budově SMOl na Štursově 1, kde má pronajatou kancelář Krajská rada seniorů 
Olomouckého kraje. V případě zajištění dotací, zde bude kromě kontaktního místa také 
bezplatná právní poradna.  
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V průběhu roku 2021 se Senior Point přesune do nově zrekonstruovaných prostor na 
Pavelčákovu 1/21. 

 
  



27 

8. Chytré město: 

8.1 Bude zpracována Strategie SMART CITY na období 2019–2023 a budou realizována 
konkrétní opatření z ní vyplývající 
V roce 2019 SMOl zažádalo o dotaci na projekt Olomouc plánuje budoucnost z Operačního 
programu zaměstnanost. V rámci tohoto projektu SMOl byla na konci roku 2019 zřízena 
nová pracovní pozice koordinátora. Náplní jeho práce je zpracování Strategie SMART CITY. 
V květnu roku 2020 se předpokládá zpracování analytické části, která bude následně 
připomínkována v rámci magistrátu. Poté bude analytická část předložena RMO ke 
schválení.  
V dalším kroku budou probíhat práce na návrhové a implementační části Strategie. 
Předpoklad dokončení Strategie SMART CITY se očekává v březnu 2021. 

 
8.2 Bude pokračováno ve zvyšování funkčnosti digitální dopravní řídící ústředny 

Rozvoj dopravně-řídícího pracoviště souvisí s navazujícími projekty koordinovaných tahů 
SSZ (Foerstrova, Nám. Hrdinů-Drápal, tř. Kosmonautů, Hraniční), které prostřednictvím 
dopravní ústředny umožní moderní způsoby řízení dopravy.  
Software pracoviště byl rozšířen o nový modul monitoringu zimní údržby. Zároveň se v 
tuto chvíli pořizuje studie proveditelnosti na další rozvoj systému řízení spočívající v 
monitoringu parkování na ulici, osazení detektorů intenzity dopravy a informačních tabulí 
o dojezdových časech, a nových meteostanicích. To vše by mělo být financováno v rámci 
nového plánovacího období z operačního fondu Doprava. 

 

8.3 Dojde k úpravě řízení dopravy u nejzatíženějších křižovatek (např. Tř. Kosmonautů, 
Foerstrova ul., Hraniční ul., Žižkovo náměstí - Husova, Náměstí národních hrdinů) 
V roce 2019 byla dokončena projektová příprava a byla zahájena zadávací dokumentace 
na výběr zhotovitele stavby koordinovaného tahu na ulici Foerstrova. V roce 2020 dojde 
k realizaci tohoto tahu. Současně se připravuje projednání projektových dokumentací na 
další koordinované tahy SSZ Tř. Kosmonautů, Hraniční, Nám. Národních hrdinů - Tř. 
Svobody a SSZ křižovatky na Žižkově náměstí. 
Na projekty koordinovaných tahů ul. Foerstrova, ul. Hraniční, Žižkovo náměstí – Husova a 
Náměstí národních hrdinů – Havlíčkova byly podány žádosti o dotaci z Operačního 
programu Doprava. 

 

8.4 Postupně bude zavedeno chytré, energeticky úsporné veřejné osvětlení 
Novostavby veřejného osvětlení na území města Olomouce, které jsou předávány do 
majetkové správy SMOL, jsou osazovány chytrými úspornými LED svítidly (v závislosti na 
lokalitě). SMOl bude i nadále podporovat zavádění chytrého, energeticky úsporného 
veřejného osvětlení na území města. 

 
8.5 Bude rozšiřována funkcionalita aplikace Moje Olomouc 

V roce 2019 byly v aplikaci Moje Olomouc provedeny tyto úpravy: 

 úprava zobrazení a funkčnosti mimořádných zpráv, přidání sekce „Další“ 

 denní menu v olomouckých restauracích (ve spolupráci s Olomouc.cz) 

 propojení události v kalendáři akcí s objekty, časově omezené dlaždice na hlavní 
stránce (pro propagaci TOP akcí) 

Pro rok 2020 je plánovaný nový modul "Hlášení závad " a úpravy a doplnění stávávajících 
funkcí. 

 
8.6 Bude zaměřena pozornost na využívání moderních prvků v rámci využívání a poskytování 

elektronických dat, v rámci telematiky, rozšiřování informací o aktuálních jízdních řádech, 
zpoždění a placení jízdného v rámci MHD 
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V roce 2019 SMOl zažádalo o dotaci, na projekt Olomouc plánuje budoucnost z OPZ. 
V rámci tohoto projektu SMOl byla na konci roku 2019 zřízena nová pracovní pozice 
koordinátora, který má na starosti problematiku open dat. V roce 2020 bude řešen způsob 
poskytování otevřených dat na webových stránkách. 
V  roce 2019 byl na podporu rozšiřování informací o aktuálních jízdních řádech 
nainstalován a zprovozněn inteligentní označník na autobusové zastávce Dvořákova (směr 
Pražská) a autobusové zastávce Smetanovy Sady (směr Tržnice). 
V roce 2019 byla připravena a zahájena soutěž na dodavatele 2. fáze systému 
Elektronického odbavování cestujících (EOC) s cílem nabídnout cestující veřejnosti 
možnost placení jízdného ve vozidlech MHD bezhotovostně pomocí bezkontaktních 
platebních karet nebo mobilním telefonem. 

 
8.7 Dojde k postupnému zavádění alternativních pohonných technologií v rámci vozového 

parku Dopravního podniku města Olomouce, a.s. či Městské policie 
Městská policie v roce 2019 disponovala 3 elektromobily značky Nissan a dvěma stojany 
s možností nabíjení pro 4 elektrovozidla, DPMO jedním elektrobusem.  

 
8.8 Bude budován a rozvíjen rozsah datových sítí ve městě 

V rámci investičních akci (např. instalace nového veřejného osvětlení, opravy komunikací, 
ad.) budou pokládány chráničky pro budoucí rozvod datových sítí. 

 
8.9 Bude posílena možnost on-line komunikace občanů a dalších subjektů s úřadem. Bude 

rozšířena nabídka služeb a agend, které lze vybavit elektronicky přes internet 
V roce 2019 byl zprovozněn rezervační systém pro konání svateb mimo obřadní síň. 
V příštích letech bude umožněno podnikatelským subjektům využít elektronický 
objednávkový systém přes internet v agendách živnostenského podnikání. 
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9. Kultura a památková péče: 

9.1 Bude zpracována Koncepce rozvoje kultury na období 2019–2022 a budou realizována 
konkrétní opatření z ní vyplývající 
V důsledku změny v organizační struktuře magistrátu, bylo zpracování Koncepce rozvoje 
kultury posunuto na období 2021–2026. Předpoklad začátku práce na technické 
specifikaci Koncepce je naplánováno na leden roku 2020. 
V březnu 2020 bude předložen návrh řešení zadání Koncepce rozvoje kultury, včetně 
technické specifikace, harmonogramu prací a návrhu pracovní skupiny, která se bude 
koncepcí zabývat. 

 
9.2 Bude zpracována Koncepce rozvoje památkové péče na období 2019–2022 a budou 

realizována konkrétní opatření z ní vyplývající 
Je zpracován Program regenerace MPR Olomouc, jehož 4. aktualizace byla schválena ZMO 
19. 12. 2017 pro období 2018–2023.  
Pro památku UNESCO Čestný sloup Nejsvětější Trojice je zpracován Management plán, 
jehož aktualizace byla schválena ZMO 19. 12. 2017, platnost koncepce je 5 let, tyto 
dokumenty se jeví v současné době jako dostatečné koncepční podklady pro rozvoj 
památkové péče. 

 

9.3 Bude pokračovat památková obnova budovy radnice a její zatraktivnění pro návštěvníky 
prostřednictvím nových expozic 
V roce 2019 byla zahájena památková obnova budovy historické radnice, předpokládaný 
termín dokončení prací je do konce roku 2020. Nová expozice, která bude vystavena 
v radniční věži, je již připravena, po dokončení prací zde bude instalována. 

 
9.4 Bude dokončena rekonstrukce Jihoslovanského mauzolea s důrazem na zpřístupnění 

objektu veřejnosti a pořádání pietních aktů 
První etapa rekonstrukce Jihoslovanského mauzolea byla dokončena již v roce 2017, 
jednalo se o úpravy venkovní plochy a rekonstrukci schodiště. Druhá etapa byla 
dokončena v roce 2019, byl zrekonstruován interiér a exteriér mauzolea. Zbývá zrealizovat 
poslední třetí etapu, rekonstrukci krypty. 

 
9.5 Bude podporováno mapování a rozvoj kulturního a kreativního průmyslu ve městě 

Mapování a rozvoj kulturního a kreativního průmyslu ve městě je závislé na zpracování 
Koncepce rozvoje památkové péče na období 2021–2026, která je v současnosti ve stavu 
rozpracovanosti. Z tohoto důvodu v roce 2019 mapování a rozvoj kulturního a kreativního 
průmyslu neprobíhalo.  

 
9.6 Z rozpočtu města bude poskytována podpora na pořádání kulturních akcí, činnost 

kulturních organizací na území města a na publikační činnost 
V roce 2019 SMOl navýšilo rozpočet na zkvalitnění a rozšíření kulturních akcí ve městě 
pořádaných městem Olomouc. Celkově byla podpořena realizace 16 kulturních akcí, 
například Olomoucký tvarůžkový festival, Olomoucké masopustní veselí, Barokní 
Olomouc. V roce 2020 se očekává podpora obdobného počtu kulturních akcí.  
Kromě podpory vlastních akcí město Olomouc v rámci grantové podpory podpořilo v roce 
2019 pořádání dalších kulturních akcí realizovaných agenturami (např. Olomoucké vinné 
slavnosti, Olomoucké barokní slavnosti, Garden Food Festival aj.) či vydání publikací. 

 
9.7 Bude podporována výstavba  Středoevropského fóra 

V roce 2019 a 2020 probíhají intenzivní jednání a diskuze ohledně výstavby 
Středoevropského fóra v rámci odborných komisí SMOl. 
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9.8 Bude podporováno vícezdrojové financování kultury, včetně nefinanční podpory (např. 

nájmy, propagace, vzdělávání) 
V roce 2019 SMOl podpořilo rozvoj kultury formou dotačních titulů. Kulturní instituce a 
agentury, které pořádají kulturní akce ve městě, byly podpořeny v celkové výši 14,5 mil. 
Kč. Mezi tyto příjemce například patřilo divadlo Tramtárie a divadlo Na cucky. 
Pro rok 2020 byla z rozpočtu SMOl vyčleněna částka 13,5 mil. Kč na podporu rozvoje 
kultury formou dotačních titulů, a to v těchto oblastech: činnost kulturních organizací, 
festivaly, kulturní akce, Olomouc ve filmu, publikační činnosti a mikrogranty. 

 
9.9 Bude podporována účinná koordinace a propagace kulturních akcí ve městě 

SMOl podporovalo účinnou koordinaci a propagaci kulturních akcí pořádaných v roce 
2019 ve městě. SMOl mediální propagací podpořilo Olomoucké Barokní slavnosti, 
Olomoucký půlmaraton, Vánoční trhy a Vinné slavnosti.  
I v dalších letech se bude pokračovat ve spolupráci s organizátory akcí na jejich propagaci, 
které mají pro město regionální, národní, nadnárodní či mezinárodní význam např. 
Olomoucké barokní slavnosti, Olomoucký půlmaraton, Vánoční trhy, Vinné slavnosti, Letní 
Shakespearovské slavnosti, Svátky písní, Street Art Festival, Svátky písní apod.  

 
9.10 Bude zlepšováno zázemí a jeho dostupnost pro spolkovou činnost na území celého města 

Komise městských částí při své činnosti spolupracují s místními spolky a zájmovými 
organizacemi, v rámci této spolupráce se i finančně podílejí na jejich aktivitách. Jednotlivé 
KMČ poskytují možnost místním spolkům a sdružením využít své prostory ke spolkové 
činnosti. 
V loňském roce začala užívat KMČ Řepčín (a Klub seniorů Řepčín) nové prostory v 
zrekonstruovaném suterénu budovy ZŠ Svatoplukova. Ke konci roku 2019 si KMČ Nedvězí 
pronajala místnost na ulici Jilemnického, kterou bude po dokončení úprav využívat ke 
svým aktivitám, a zároveň bude sloužit pro potřeby klubu maminek.  
V souladu s finančními možnostmi SMOl bude v následujících letech pořizováno vybavení 
pro jednotlivé KMČ potřebné ke konání společenských akcí (lavice, stoly, párty stany pro 
venkovní akce). 

 

9.11 Bude kladen důraz na podporu sousedských aktivit a slavností jednotlivých místních částí 
V roce 2019 se na území města konala řada společenských akcí organizovaných buď přímo 
KMČ, nebo ve spolupráci s místními spolky a organizacemi (např. Slavnosti černého orla na 
Nové ulici, Lazce zpívají koledy, rozsvěcování vánočního stromu a Mikulášská nadílka v 
Droždíně, letní kino ve Slavoníně, Netradiční hasičská soutěž v Radíkově, slavnostní 
otevření parčíku v Řepčíně a další). 
Sousedské aktivity a slavnosti jsou na území města podporovány každoročně, RMO je KMČ 
informována o jejich konání. 

 
9.12 Bude rozvíjena nabídka kulturních a vzdělávacích programů Knihovny města Olomouce a 

bude zkvalitněna síť jejích poboček na území města 
Knihovna města Olomouce v roce 2019 pořádala následující aktivity: 

Název akce Počet akcí Počet účastníků 

S knížkou do života 12 106 

knihovnické lekce a tematické 
besedy pro MŠ a ZŠ 

149 MŠ 
516 ZŠ 

- 

(Ne)známé země pro ZŠ - 273 

soutěž Lovci perel celoročně 80 

Besedy pro SŠ 68 - 
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Školení pro veřejnost  98 538 

Cyklus besed s tematikou 
regionální literatury a 
výtvarného umění 

10 285 

Besedy pro veřejnost 118 - 

Výtvarné dílničky 19 - 

Klub deskových her 11 - 

Výstavy pro veřejnost 14 - 

Společná výměna knih pro 
první stupeň ZŠ 

70 - 

 
9.13 Bude realizován projekt digitální historické encyklopedie města 

Od roku 2019 probíhají jednání města se zástupci poskytovatelů dat (muzea, archivy, 
knihovna, univerzita) o upřesnění zadání a o konečné podobě digitální historické 
encyklopedie města.  
Jedná se o unikátní projekt propojující data od výše zmíněných poskytovatelů. 
Encyklopedie bude rozdělena do tematických celků (osobnosti města, budovy ve městě, 
ulice, významné události atd.). 

 

  



32 

10. Sport a tělovýchova: 

10.1 Ve spolupráci s vládou ČR (v rámci Národního investičního plánu ČR do roku 2030) bude 
připravena realizace projektu multifunkční haly, využitelné pro pořádání kulturních a 
sportovních akcí 
V roce 2019 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace 
Demolice malé haly, která je součástí projektu Multifunkční haly Olomouc.  
Dále byla zpracována změna územního rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení 
projektu Multifunkční hala Olomouc. V současnosti probíhají vyjádření ke změně 
územního rozhodnutí k projektu Multifunkční haly. Následně bude předložena stavebnímu 
úřadu projektová dokumentace. Po vydání územního rozhodnutí bude zpracována 
dokumentace pro stavební povolení, která po dokončení bude předložena stavební úřad 
k vydání stavebního povolení.  
SMOl v roce 2019 zadalo zpracování Posouzení proveditelnosti a financovatelnosti záměru 
Multifunkční hala Olomouc. Současně zvažuje možnosti zapojení soukromého sektoru do 
výstavby malé haly. 
Na související investici Legionářská-Brožíkova bylo v roce 2019 vydáno územní rozhodnutí 
a pravomocné stavební povolení na stavební objekty rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
s platností do listopadu 2021. 
Příprava dalších prací na akci Legionářská a Studentská byla na konci roku 2019 
pozastavena. 

 

10.2 Bude zpracována Koncepce rozvoje sportu a rekreace na období 2019–2024 a budou 
realizována konkrétní opatření z ní vyplývající 
V důsledku změny v organizační struktuře magistrátu, bylo zpracování Koncepce rozvoje 
sportu a rekreace posunuto. Předpoklad začátku práce na technické specifikaci Koncepce 
je naplánováno na roku 2020. 

 
10.3 Bude probíhat obnova dalších dětských hřišť a sportovišť 

V roce 2019 byla zahájena realizace nového sportoviště Park Malého Noe. Byla, zde 
osazena workoutová sestava (systém složený z hrazd, žebříků, bradel atp. umožňující 
cvičení s vlastní vahou těla ve venkovním prostředí) a fitness stroje. V celkové hodnotě 
624,7 tis. Kč.  
Dále bylo zrekonstruováno původní sportoviště na Tabulovém vrchu II. V Hlinkách, kde 
byla nově vybudována herní lanová sestava, basketbalová konstrukce vč. odrazové desky 
a koše a bylo provedeno lajnování basketbalového hřiště. V celkové hodnotě 410,6 tis. Kč. 
Bylo zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Kmochova. Došlo zde k odstranění některých 
původních prvků a osazení prvků nových. Výše zmíněná rekonstrukce byla realizována v 
hodnotě 639,7 tis. Kč.  
V roce 2019 magistrát města pořídil Studii lokalit pro dětská hřiště a sportoviště na rok 
2020. Jednalo se o lokality ul. Polívkova, ul. Mišákova, ul. Svatoplukova - park Řepčín a ul. 
Kmochova - Park Malého prince. Tyto lokality budou realizovány v příštím období. 

 
10.4 Bude umožňováno využívat školní sportovní zařízení veřejností 

U 14 škol, které jsou zřizovány SMOl, jsou v odpoledních hodinách, o volných dnech a 
svátcích zdarma zpřístupněna veřejnosti školní hřiště s možností zapůjčení sportovního 
náčiní. Zřizovatel přispívá jednotlivým školám, prostřednictvím provozních rozpočtů, na 
zajištění provozu hřišť částkou 220 tis. Kč ročně, přičemž tato částka je v posledních letech 
navyšována individuálně, dle potřeb jednotlivých škol (zvýšena potřeba údržby, doplnění 
sportovního vybavení, odměňování správců hřišť atd.). V tomto trendu se předpokládá 
pokračovat i v dalších letech. 
Hřiště jsou postupně rekonstruována, poslední velká rekonstrukce proběhla na hřišti u ZŠ 
Mozartova, která byla dokončena v roce 2019 nákladem 6,7 mil. Kč. V roce 2020 bude 
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zpracována studie na výstavbu nového hřiště v areálu ZŠ Gorkého (škola nemá žádné 
venkovní hřiště). 

 
10.5 Z rozpočtu města bude poskytována podpora na pořádání sportovních akcí a na činnost 

sportovních organizací na území města. Dále bude poskytována podpora z rozpočtu města 
na zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže a na pořízení nebo 
zhodnocení investičního majetku sportovních organizací 
V roce 2019 byly uvolněny finanční prostředky ve výši 32 mil. Kč například na podporu 
Olomouckého půlmaratonu, nebo SK Sigmy Olomouc, HC Olomouc a dalších. 
Pro rok 2020 byly z rozpočtu SMOl vyčleněny finanční prostředky ve výši 35 mil. Kč, 
v rámci nichž bude poskytována podpora na sportovní akce a činnost sportovních 
organizací prostřednictvím dotačních titulů v oblasti sportu. V roce 2020 bude zaveden 
nový dotační titul – celoroční podpora v oblasti sportu, aby tak bylo umožněno žádat na 
aktivity v oblasti sportu po celý rok. 

 
10.6 Bude zvyšována kvalita vybraných sportovišť tak, aby naplňovaly podmínky vrcholového 

sportu a pro pořádání vrcholových sportovních akcí 
Zvyšování kvality sportovišť bylo naplňováno prostřednictvím investičního dotačního titulu 
v oblasti sportu. V první polovině roku 2019 došlo, z tohoto dotačního titulu, 
k rekonstrukci skate parku v Neředíně.  
Pro rok 2020 je v rozpočtu SMOl nárokována částka na další opravy sportovišť, a to ve výši 
1 mil. Kč. Přesná specifikace a pořadí oprav budou určeny dle aktuálního soupisu nutností 
oprav vybraných sportovních hřišť v Olomouci. 

 
10.7 Bude podporováno partnerství mezi sportovními kluby, školami a veřejností 

SMOl v roce 2019 zahájilo přípravy, na novém projektu Město fandí. V rámci, kterého 
proběhla první pilotní aktivita ve spolupráci se základními školami a SK Sigmou Olomouc. 
Dětem ze základních škol byly poskytnuty volné vstupenky na fotbalový zápas SK Sigmy a 
zároveň pro ně byl připraven doprovodný program.  
Celý projekt Město fandí, si klade za cíl zvýšit atraktivitu sportu a sportovních aktivit mezi 
občany. V průběhu roku 2020 dojde ke spuštění celého projektu.  

 

10.8 Bude zvyšována propagace sportu a zdravého životního stylu 
V roce 2019 byla uvedena do provozu nová internetová a mobilní aplikace Sportuj v 
Olomouci, kde se občané mohou dozvědět o plánovaných sportovních akcích a o 
působících klubech ve městě. Dále byly zahájeny přípravy, na projektu Město fandí, který 
by měl zatraktivnit sport v očích občanů.  

 
10.9 Bude podporován rozvoj volnočasových a rekreačních areálů 

V rámci dotačních titulů v roce 2019, bylo podpořeno vybudování nového discgolfového 
hřiště v prostorách olomouckého kempu, který je volně přístupný veřejnosti.  
Na rok 2020 je v rozpočtu SMOl vyčleněna částka v oblasti dotaci sportu na podporu a 
rozvoj volnočasových areálů ve výši 35 mil. Kč. 

 
10.10 Bude modernizován areál plaveckého stadionu 

V roce 2019 se začalo řešit výběrové řízení na nového provozovatele plaveckého stadionu. 
RMO bylo rozhodnuto o nutnosti pořízení nové bazénové vany a opravy střechy. Během 
první poloviny roku 2020 se předpokládá výběr nového provozovatele, který následně 
zajistí potřebné opravy. 
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11. Cestovní ruch a marketing: 

11.1 Bude zpracována nová Strategie rozvoje cestovního ruchu a dále bude zpracován 
marketingový plán cestovního ruchu, a budou realizována konkrétní opatření z ní 
vyplývající 
V roce 2019 byl připraven návrh technické specifikace Strategie rozvoje cestovního ruchu 
na období 2021–2026.  
V březnu 2020 bude předložen návrh řešení zadání Strategie rozvoje cestovního ruchu na 
období 2021–2026, včetně harmonogramu prací a návrhu pracovní skupiny, která se bude 
strategií zabývat. 

 
11.2 Bude zpracována koncepce rozvoje Výstaviště Flora Olomouc a budou realizována 

konkrétní opatření z ní vyplývající 
V důsledku změny v organizační struktuře magistrátu, bylo zpracování Koncepce rozvoje 
VFO posunuto. Od začátku roku 2020 bude probíhat analýza kritérií pro Koncepci rozvoje 
VFO zpracovávaná managementem a dozorčí radou, která bude konzultována se 
specialisty v oboru.  
Výsledkem koncepce bude rozvoj výstavnictví v 5 a 10 letém horizontu. Bude obsahovat 
rozvoj výstavnického areálu včetně rekonstrukce pavilonů, případně výstavby nových 
pavilonů a rekonstrukci skleníků.  
Koncepce je rozdělena na dílčí části. Jedna z částí zabývající se rekonstrukcí skleníků, by 
měla být zpracována v srpnu 2020. Součástí rozvoje skleníků bude i analýza možných 
dotačních titulů pro případné čerpání finančních prostředků. 
Další část bude věnována rozvoji výstavnictví, která by měla být zpracována do konce roku 
2020 a následně v březnu 2021 bude předložena RMO a ZMO. 

 
11.3 Z rozpočtu města bude poskytována víceletá podpora cestovního ruchu 

SMOl poskytuje jednoleté programy na podporu cestovního ruchu. Víceletá podpora je ze 
strany příjemců tak ze strany SMOl komplikovaná, z tohoto důvodu zatím nebyla v roce 
2019 zrealizována a v nejbližších letech se neplánuje. 

 
11.4 Bude kladen důraz na využití historického, kulturního a církevního potenciálu města ve 

vazbě na cestovní ruch 
V roce 2019 SMOl realizovalo zviditelnění kulturního, historického a dalšího potenciálu 
města formou propagace na sociálních sítích, tiskem propagačních materiálů, cílenou 
inzercí apod. 

 
11.5 Bude zavedeno celoroční pásmo turisticky atraktivních akcí, které budou vzájemně 

synergické a budou atraktivní pro návštěvníky (např. Barokní Olomouc) 
V roce 2019 probíhaly diskuze a návrhy jakým způsobem propagovat kulturní akce ve 
městě. Na rok 2020 se začal připravovat projekt Letní Olomouc, který nabízí celkový 
přehled kulturních a dalších akcí probíhajících v letním období ve městě. 

 
11.6 Bude kladen důraz na propagaci městských slavností s celostátním a evropským dosahem 

V roce 2019 byly SMOl propagovány kulturní akce prostřednictvím sociálních sítí, ve 
spolupráci s agenturou Czech Tourism v zahraničí, regionální agenturou pro rozvoj Střední 
Moravy, sdružením Cestovního ruchu a Olomouckým krajem. Konkrétně se jednalo o 
Tvarůžkový festival, Barokní slavnosti, Olomoucký půlmaraton atd. V následujících letech 
se počítá s opětovnou podporou významných akcí pořádaných ve městě. 

 
11.7 Na Dolním náměstí bude instalována letní scéna, které bude nabídnuta kulturním 

organizacím a spolkům s cílem oživení centra města během letních měsíců 
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V roce 2019 proběhly nově olomoucké Vinné slavnosti na Dolním náměstí za účelem 
oživení tohoto místa. Dále probíhala příprava instalace nové letní scény na Dolním 
náměstí. 
SMOl počítá s podporou kulturních agentur a zařízení i v následujících letech. V roce 2020 
bude podpořeno konání Vinných slavností na Dolním náměstí a dalších projektů, které 
Dolní náměstí oživí.  

 

11.8 Bude obnoven vodopád v Bezručových sadech 
V roce 2019 byla zpracována projektová dokumentace k obnově vodopádu v Bezručových 
sadech. Předpokládá se, že na konci roku 2020 proběhne realizace nové podzemní šachty 
a vodní plochy, v roce 2021 bude provedena montáž technologie a zprovoznění. 

 
11.9 Bude podporován společný rozvoj lokality botanické zahrady, rozária a Korunní pevnůstky 

SMOl v roce 2019 aktivně spolupracovalo na podpoře botanické zahrady, rozária i Korunní 
pevnůstky. Zejména prostřednictvím propagace na sociálních sítích a v tisku.  
SMOl bude pokračovat v podpoře propagace botanické zahrady, rozária a Korunní 
pevnůstky, prostřednictvím propagace různých akcí konaných v těchto prostorách. 
Formou zveřejňování informací na sociálních sítích města (web, Instagram, Facebook), a 
dle rozsahu také v regionálním, národním či mezinárodním  tisku.  
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12. Životní prostředí: 

12.1 Bude zpracována koncepce Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené 
infrastruktuře (stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury) a budou 
realizována konkrétní opatření z ní vyplývající 
Koncepce hospodaření se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře byla 
dokončena v srpnu 2018. V roce 2019 byla projednána s odbornou i laickou veřejností a 
byla schválena na jednání ZMO 26. 4. 2019. Následně začaly projektové práce na studii 
Městské standardy objektů hospodaření s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury 
na veřejných prostranstvích. Od roku 2019 probíhá pořízení dokumentu Standardy 
objektů hospodaření s dešťovými vodami a modrozelené infrastruktury. Předpokládané 
schválení tohoto dokumentu v orgánech města je ve 3. čtvrtletí roku 2020. 
V následujících letech jsou plánovány další aktivity směřující k naplňování MZI. Jedná se o 
rekonstrukci střechy ZŠ Demlova, kde probíhá úprava projektové dokumentace tak, aby 
byla možná realizace zelené střechy. Na samotnou realizaci bude SMOl žádat o poskytnutí 
dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizace by měla proběhnout 
v roce 2021.  
Dále byl schválený pilotní projekt rekonstrukce ulice Šantova s využitím principů MZI. 
V současnosti se pracuje na projektové dokumentaci na tento projekt. Na samotnou 
realizaci bude SMOl žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Realizace se 
předpokládá v roce 2021. 
Probíhá projektová  příprava pro realizaci objektů hospodaření se srážkovou vodou u ZOO 
Olomouc (retenční jímky s regulovaným odtokem u stávajícího parkoviště a zasakovací 
průleh s regulovaným odtokem u dětského hřiště) a zkapacitnění propustků na Nemilance 
pod sjezdem v lokalitě Zolova. 

 

12.2 Bude zpracována Strategie zeleně a management údržby na období 2019–2023 a budou 
realizována konkrétní opatření z ní vyplývající 
V roce 2019 SMOl pořídilo dokument Data pro strategii zeleně a management údržby, 
jako podklad pro zpracování strategie zeleně. 
Na podzim bylo připraveno zadání pro výběrové řízení Strategie zeleně a management 
údržby. Následně byla připravena veřejná zakázka a vybrána zpracovatelská firma, která 
v prosinci roku 2019 odevzdala první část analytické části. Kompletní Strategie bude 
dokončena v první polovině roku 2020. V druhé polovině roku 2020 Strategie zeleně a 
management údržby bude projednávána v pracovní skupině, v pracovním týmu a 
s veřejností. Následně bude koncem roku 2020 předložena do RMO a ZMO ke schválení. 

 

12.3 Bude zpracován Program rozvoje historických parků na období 2019–2023 a budou 
realizována konkrétní opatření z něj vyplývající 
SMOl na podzim roku 2019 zadalo ke zpracování Strategii zeleně a management údržby. 
Tato strategie se bude zabývat historickým vývojem zeleně ve městě. Strategie zeleně a 
management údržby se následně stane významným podkladem pro zpracování Programu 
rozvoje historických parků v Olomouci. Dokončení Programu rozvoje historických parků se 
předpokládá do konce roku 2020. 

 
12.4 Bude zpracována Adaptační strategie na změny klimatu na období 2020–2024 a budou 

realizována konkrétní opatření z ní vyplývající 
Toto téma je řešeno v rámci Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky.  
Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním 
klimatickým a energetickým opatřením. Dne 25. 11. 2019 byl na jednání RMO předložen 
materiál, který obsahoval návrh přistoupení statutárního města Olomouce k Paktu. Tato 
důvodová zpráva byla z programu jednání rady města stažena a nyní je tento materiál 
diskutován v odborných komisích RMO s cílem dosáhnout politickou shodu. 
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RMO bude předložena na začátku roku 2020 žádost na pořízení Adaptační strategie na 
změny klimatu na období 2020–2024 financovaných z Norských fondů, termín pro podání 
žádosti je do 15. 3. 2020. V případě schválení dotace je předpokládaná doba realizace 
Adaptační strategie 18 měsíců. 

 
12.5 Bude zpracován Program zlepšování kvality ovzduší na období 2020–2024 a budou 

realizována konkrétní opatření z něj vyplývající 
V současné době SMOl čeká na schválení národního, resp. krajského, programu snižování 
emisí, ze kterého následně vyplynou pro město opatření k realizaci. Kdy přesně budou 
tyto programy schváleny, není v tuto chvíli známo. 

 
12.6 Bude realizován projekt Odpadového centra Olomouc 

V roce 2019 byla dokončena projektová dokumentace Odpadového centra Olomouc s tím, 
že v roce 2020 bude dále upravena s cílem celkového snížení finančních nákladů. 
Žádosti o dotaci splnily podmínky pro financování. V roce 2020 bude dokončena 
projektová dokumentace pro provádění stavby. 

 
12.7 V rámci protipovodňových opatření bude kladen důraz na zapojení řeky Moravy do života 

ve městě, oživení náplavek a realizováno pevné stání plavidel 
V roce 2019 byla zpracovaná realizační dokumentace stavby pro úvaziště plavidel. 
V prosinci téhož roku byl vydán vodoprávním úřadem souhlas se stavbou. Akce bude 
realizována po kolaudaci stavby PPO na pravém břehu řeky Moravy u VŠ kolejí.  
V roce 2019 proběhla projektová příprava dvou vyhlídkových teras. 
Po dokončení stavby náplavky město plánuje umístění městského mobiliáře a osázení 
prostoru kolem řeky o nové stromy, keře a popínavou zeleň. 

 

12.8 Bude kladen důraz na obnovu lesního fondu ve vlastnictví města Olomouce s ohledem na 
klimatické změny a kůrovcovou kalamitu 
V rámci obnovy lesních porostů zasažených suchem a kůrovcovou kalamitou byly 
zakládány smíšené porosty s výrazným zastoupením listnatých dřevin. Vznikaly tak nové 
kultury, kde není výjimkou zastoupení 4 a více druhů dřevin. Dále byl kladen důraz na 
přirozenou obnovu porostů. Ve všech těchto aktivitách se plánuje i nadále pokračovat. 
Roste taktéž podíl půdokryvných stromů na celkové výsadbě. 

 
12.9 Bude zpracována vyhledávací studie na nové zdroje pitné vody 

Stávající zdroje vody pro město Olomouc jsou dostačující za předpokladu, že nedojde k 
omezení limitů pro čerpání vody v CHKO Litovelské Pomoraví. V roce 2019 byly připraveny 
podklady pro žádost o dotaci na vypracování studie, která by měla posoudit limity čerpání 
vody ve vztahu ke změnám klimatu a zhoršování stavu lužních lesů v CHKO Litovelském 
Pomoraví. Následně byla tato žádost o dotaci podána k posouzení Technické agentuře ČR. 

 

12.10 Bude realizována obnova kontejnerových stání na odpady (včetně podzemních 
kontejnerů) 
V průběhu roku 2019 došlo k navýšení počtu sběrných nádob na tříděné odpady včetně 
rozšíření pilotních projektů sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě a sběru jedlých olejů a 
tuků na jednotlivých stanovištích.  
Dále v roce 2019 byl dokončen projekt polopodzemních kontejnerů na Nových Sadech 
včetně podkladů pro přidělení dotace a zahájení výběrového řízení na dodavatele prací. 
Zahájení výběrového řízení dodavatele proběhne v lednu 2020, s předpokládanou realizací 
prací ve druhé polovině roku 2020.  
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13. Partnerství: 

13.1 Bude dokončena příprava podnikatelské zóny Kasárna Neředín 
Příprava podnikatelské zóny Kasárna Neředín byla pozastavena. Na základě rozhodnutí 
RMO se daná lokalita bude připravovat pro umístění nového areálu vozidel DPMO. 

 
13.2 Bude kladen důraz na spolupráci s Olomouckým krajem, Univerzitou Palackého, 

Olomouckým arcibiskupstvím, Armádou ČR a dalšími partnery ve vazbě na rozvoj města 
SMOl spolupracuje pravidelně s Olomouckým krajem, Univerzitou Palackého, 
Olomouckým arcibiskupstvím, Armádou ČR a dalšími partnery ve vazbě na rozvoj města. 
S Olomouckým krajem je dlouhodobě navázána spolupráce v oblasti cestovního ruchu. 
S Univerzitou Palackého město aktivně spolupracuje v oblasti zahraničních věcí, ve 
společné přípravě pracovního programu pro představitele zastupitelských úřadů. Dále 
s UP komunikuje SMOl ohledně dotačních titulů pro VŠ. 
Mezi SMOl a Olomouckým arcibiskupstvím probíhá aktivní spolupráce. 
S Armádou ČR SMOl nejčastěji spolupracuje na organizaci pietních aktů nebo na pořádání 
Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. 
Obecně lze říci, že komunikace mezi městem a výše zmíněnými institucemi je velmi aktivní 
a častá. 

 

13.3 Z rozpočtu města bude poskytována podpora na zahraniční aktivity a spolupráci 
s důrazem na partnerská města 
V roce 2019 byla podpora zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města schválena 
RMO dne 8. 4. 2019 v celkové výši 300 tis. Kč., dle návrhu odborné komise a dle kritérií 
dotačního programu. Především se jednalo o podporu školních výměn, výměn v oblasti 
sportu a kultury, nejčastější je podpora poskytována v oblasti dopravy a příprav 
výtvarných výstav v partnerských městech. Časté jsou také podpory konferencí a 
vzdělávacích programů, nejčastěji ve spolupráci s partnerskými městy.  
Na rok 2020 RMO dne 11. 11. 2019 schválila na podporu zahraničních aktivit částku ve výši 
400 tis. Kč. Žadatelé pro podporu aktivit na rok 2020 mohou podávat své žádosti od 
16. 12. 2019 do 10. 1. 2020. 

 

13.4 Budou připravovány a realizovány projekty, které budou využívat potenciálu Univerzity 
Palackého v Olomouci 
V roce 2019 byl SMOl v oblasti kultury podpořen Mezinárodní festival populárně-
vědeckých filmů AFO a programy pořádané Pevností poznání. V sociální oblasti byl nově 
řešen projekt pro seniory ve spolupráci s FTK UP.  
V následujících letech budou realizovány projekty, které využijí potenciálu Univerzity 
Palackého např. v oblasti školství – vzdělávací programy nejen pro mládež, ale i seniory. 
Bude probíhat, přípravný kurz pro průvodce ve spolupráci s Informačním centrem a 
převážně s Filozofickou fakultou, konkrétně jazykovými katedrami.  
Zástupci univerzity jsou často členy odborných komisí SMOl a svými podněty otvírají nové 
možnosti spolupráce v dílčích oblastech.  

 
13.5 Bude pokračováno v rozvoji Olomoucké aglomerace v rámci ITI. 

V rámci integrovaného přístupu realizace teritoriálních investic je uplatňován princip 
partnerství, na jehož základě se v souladu se zpracovanou strategií ITI integrují jednotlivé 
projekty. Realizací integrovaných projektů ITI dochází k výraznějšímu kvalitativnímu 
posunu v rozvoji Olomoucké aglomerace.  
V průběhu dosavadní realizace ITI 2014–2020 v Olomoucké aglomeraci bylo vyhlášeno 58 
integrovaných výzev se souhrnnou alokací přes 7 mld. Kč. Řídicím výborem ITI OA bylo 
vydáno přes 240 vyjádření o souladu s celkovou požadovanou podporou přes 4 mld. Kč. V 
rámci realizovaných integrovaných projektů bylo k 31. 12. 2019 poskytnuto přes 900 mil. 
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Kč dotačních prostředků. Fyzicky a finančně bylo ukončeno 60 integrovaných projektů. V 
IROPu řídicím orgánem nastavený finanční milník pro rok 2019 ve výši 41,17 % byl OA 
splněn. V současné době je předpokládáno, že finanční milník pro rok 2020 (ve výši 55,44 
%) i pro rok 2021 (ve výši 70 %) bude splněn. 

 


