
  Vážení spoluobčané, 

 

předkládám Vám výroční zprávu. 

 Hřbitovy města Olomouce jsou příspěvkovou orhanizací zřízenou 

Úřadem města Olomouce jejíž hlavním úkolem je pronájem pozemků vesměs 

ve vlastnictví města ke stavbě pietních míst, komplexní údržba pozemků a 

staveb, a poskytování vybraných služeb v oblasti pohřebnictví (výkopy hrobů, 

ukládání zpopelněných ostatků na vsypových loučkách,...).  Hřbitovy města 

Olomouce jsou správcem Ústředního hřbitova v Olomouci-Neředíně a hřbitovů 

Olomouc-Nová Ulice, Olomouc-Nedvězí, Olomouc-Slavonín, Olomouc-Nové 

Sady, Olomouc-Holice, Olomouc-Hodolany, Olomouc-Chválkovice, Olomouc-

Svatý Kopeček, Olomouc-Černovír a Olomouc-Chomoutov  o celkové ploše 

22,5ha. V roce 1996 se pohřbívalo na všech hřbitovech s výjimkou hřbitovů 

Hodolany, Černovír a Chomoutov. V Hodolanech a Černovíře se na základě 

hydrogeologického průzkumu nepředpokládá obnovení pohřbívaní do země a 

hřbitov v  Chomoutově byl založen již pouze jako urnový háj. 

 Na výsledcích roku 1996 se podílelo 12 pracovníků. 

 Vzhledem ke značné nepřehlednosti, nesrovnalostem a zmatkům v až 90 

roků staré ručně vedené evidenci nájemců pietních míst a průměrné 50% 

neproplacenosti  nájmů Hřbitovy města Olomouce  od počátku roku  1993  

tvoří plně automatizovanou evidenci pietních míst včetně automatizovaného 

systému upomínek. V roce 1996  byl dokončen přenos údajů o aktuálních 

nájemcích do počítačové formy a souběžně se pracovalo na měření a ověřování 

stavu míst v terénu. Pomocí tohoto mocného nástroje a soustavným tlakem na 

nájemce Hřbitovy města Olomouce v roce 1996 dosáhly neopakovatelně 

vysokých tržeb  z nájmu pietních míst od stejně neopakovatelného počtu 



nájemců. Konkrétní čísla  naleznete na dalších stranách této výroční zprávy. 

Dostupnost informací o pietních místech v reálném čase a prověření jejich 

skutečného stavu a udržovanosti ze strany nájemců umožnily  vytvořit 

podmínky pro rušení zpustlých dlouhodobě neudržovaných pietních míst  a  

možnost kultivace místa odpočinku našich předků. Od svého jmenování  na 

místo ředitele Hřbitovů města Olomouce  vedu jednání s Okresním úřadem, 

finančním referátem , který jsem žádal o vypracování metodiky pro postup při 

rušení zpustlých pietních míst, jejichž pomníky dle zákonů  a současného 

výkladu přechází do majetku České republiky zastoupené právě  Okresním 

úřadem. Celá záležitost je dosud v jednání. 

 Stav hřbitovů není dobrou vizitkou občanů a jejich města. Desetiletí 

zanedbávaná  údržba  je samozřejmě viditelná. V roce 1996 Hřbitovy města 

Olomouce dle svých finančních možností provedly základní údržbu havarijního 

stavu stromů na Ústředním hřbitově a podobné zásahy  počátkem letošního roku 

na hřbitovech v Hodolanech, Nových Sadech a opět na Ústředním hřbitově. 

Zásahy tohoto typu v hrobových polích nad pomníky jsou pochopitelně 

finančně náročnější a pracnější. 

 Odvoz odpadků ukládaných do kontejnerů je smluvně zajištěn u 

Technických služeb. Problémem je zneužívání kontejnerů občany pro ukládání 

nejrůznějšího odpadu zejména na hřbitovech ve Slavoníně, Nových Sadech, 

Holici, Hodolanech, Svatém Kopečku a Černovíře. Na Svatém Kopečku po 

likvidaci černé skládky Hřbitovy města Olomouce v květnu 1996 vznikla opět 

skládka. Na tyto skutečnosti  opakovaně upozorňuji ředitele Městské policie. 

Hřbitovy města Olomouce ze svých skromných prostředků financují odvoz 

odpadu a jeho uložení na skládku. Zde se nabízí možnost zohlednit zvýšené 

výdaje nesloužící k zajištění hlavní činnosti posílením provozní dotace. 

 V roce 1997 na Ústředním hřbitově zahájíme opravu kulturní památky- 

Židovské kaple, budeme pokračovat v odstraňování  havarijních a přerostlých 



dřevin. V centru pozornosti bude  problém severovýchodního rozestavěného 

oplocení. Na části pozemku dosud  využívaném jako skládka  Hřbitovů města 

má být vybudován jeden ze sběrových dvorů města. Necháme odborně posoudit 

stav oplocení mezi hřbitovem a třídou Míru a rovněž stav staré kolumbární zdi 

tvořící západní hranici hřbitova. Připravíme podklady pro rekonstrukci části 

oplocení na hřbitově na Svatém Kopečku. 

 

 

       ing.Igor Kleiner 

                                                                              ředitel 


