
  Vážení spoluobčané, 

 

předkládám Vám výroční zprávu roku 1997. 

 Hřbitovy města Olomouce jsou příspěvkovou organizací zřízenou 

Úřadem města Olomouce za účelem správy všech olomouckých hřbitovů  

(Neředín, Nová Ulice, Nedvězí, Slavonín, Nové Sady,Holice, Hodolany, 

Chválkovice, Svatý Kopeček, Černovír a Chomoutov) o ploše 22,5ha a za 

účelem poskytování  vybraných služeb v oblasti pohřebnictví. Do země nelze 

pohřbívat na hřbitovech Hodolany, Černovír a Chomoutov.  

 Na výsledcích roku 1997 se podílelo 12 pracovníků. 

 V průběhu roku 1997 jsme se v důsledku prakticky celoroční 

nepřítomnosti jedné administrativní pracovnice spojené s omezenými 

možnostmi práce na inventarizaci pietních míst v terénu zaměřili na řešení 

pietních míst s neproplaceným pronájmem a vyhledávání jejich nájemců nebo 

jejich právních nástupců  prostřednictvím evidencí obyvatelstva na obecních a 

městských úřadech  a dědických odděleních okresních soudů. Jde o časově 

velice náročnou činnost prováděnou především za účelem zlepšení vzhledu 

hřbitovů vyjasněním nájemních vztahů k jednotlivým pietním místům. HmO se 

tímto způsobem snaží přetvořit evidenci našich předků  v aktuální evidenci 

žijících nájemců  a umožnit tak jednak rozpouštění rostoucích nákladů na co 

největší počet pietních míst a také prakticky vyloučit možnost zrušení pietního 

místa bez vědomí nájemce nebo jeho zákonných nástupců. Časovou náročnost 

lze přiblížit údajem o vytvoření, odeslání a zpětném zpracování údajů o 

nájemcích popř. jejich rodinách z 350 místních evidencí obyvatelstva. Další 

dotazy byly vypravené na místně příslušné dědická oddělení okresních soudů. 

K počátku března 1998 je tímto náročným způsobem řešeno na 1800 pietních 



míst.  Hrobová příslušenství (pomníky), která lze dle příslušných zákonů 

považovat za opuštěný majetek, jsou předávána k dalšímu řešení Okresnímu 

úřadu Olomouc, finančnímu referátu, zastupujícímu ČR. 

Na základě práce  Ing.arch. Hynka a  pamětníků HmO aktualizují seznam 

architektonicky cenných nebo osobnostně významných pietních míst, který 

bude v průběhu roku 1998 k dispozici a měl by být podkladem pro určení míst, 

jejichž celoroční údržbou a opravami město pověří HmO.  V roce 1997 byla 

z prostředků města a odboru kultury OÚ zahájena rekonstrukce židovské kaple, 

kulturní památky ČR, s náklady 1,4 mil. Kč.  HmO provedly zásadní úpravy  

pomníku obětem válek a Johanna Haagena. 

HmO z provozních prostředků financovaly rozpadlou střechu 

spravovaného domu tř.Míru 102 s náklady 470 tis.Kč. 

Při vzniku byly HmO vybavené rozumným počtem dvou vozidel,  ale 

z části nevhodného typu (osobní, užitková Š1203).  Osobní bylo již dříve 

prodáno a užitková Š1203 v roce 1997 dosloužila. Z provozních prostředků 

HmO zakoupily v roce 1997 dvoumístnou užitkovou Škodu PickUp.  Pro plnění 

kvalitní vzdálené  údržby okolních hřbitovů s patřičnou technickou podporou 

by HmO uvítaly možnost zakoupení užitkového vozidla charakteru Š1203, ale 

s menšími provozními náklady, a větší přívěsný vozík za toto vozidlo. 

Stav oplocení hřbitova v Neředíně  je častým důvodem Vaší oprávněné 

kritiky. V roce 1997 byla podána žaloba k soudu na dodavatele  oplocení 

severovýchodní části hřbitova pro dle odborného posudku nekvalitně provedené 

dílo. Dle doporučení právníků je třeba vyvarovat se zásahům do díla, které by 

nepochybně byly využity žalovanou firmou, a vyčkat rozhodnutí soudu. Závěr 

znaleckého posouzení hřbitovní zdi souběžné s tř.Míru  vyvolává nutnost 

v nejbližší době řešit i tuto část oplocení, které je nedílnou součástí 

zamýšlených rozsáhlých úprav stávající tramvajové trasy a silniční komunikace 



tř.Míru. 

V Neředíně se pokračovalo  v dlouhodobě zanedbávané údržbě zeleně 

s důrazem na aleje lip a kaštanů a celkové zpřehlednění terénu požadované 

zejména staršími návštěvníky.  

HmO  zajistily rekonstrukci části oplocení a márnice v Nedvězí, provedly 

vyčištění dlouhověké skládky hřbitovního odpadu.  

Na Nových Sadech a ve Chválkovicích  se pozornost věnovala havarijní 

úpravě suchých stromů. 

Ve spolupráci s ÚmO ŽP se zlikvidovala skládka nejen hřbitovního 

odpadu v sousedství hřbitova Svatý Kopeček a na celé ploše bývalé skládky by 

založen trávník. 

 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.  

 Koncem roku 1997 HmO vypracovaly na základě výhledu placení míst 

v letech 1998 až 2007 nový ceník poplatků. Celkové očekávané náklady a 

výnosy byly na jednání RmO 16.12.1997 porovnány s finančními možnostmi 

města ohledně výše provozních dotací.  Podstatné zvýšení cen je dáno jednak 

novou metodikou výpočtu, která snižuje dle mého názoru neopodstatněný 

nepřiměřený cenový rozdíl mezi malými, středními a velkými místy, jednak 

zpoplatňováním dosud bezplatných  nebo jen částečně hrazených služeb.  

 V roce 1998 na Ústředním hřbitově dokončíme  opravu kulturní památky- 

židovské kaple, připravíme podklady pro okamžité zahájení oprav západní  

kolumbární zdi, vydláždění hlavního komunikačního kříže holického hřbitova, 

oplocení svatokopečského hřbitova, prověříme možnosti zavedení užitkového 

vodovodu ve Chválkovicích. Ve spolupráci s KMČ Holice pracujeme na 



oplocení skládky odpadu pro místní hřbitov. Tyto záměry bude možno postupně 

realizovat v závislosti na finančních možnostech.  V letošním roce se HmO 

zaměří především na údržbu menších  hřbitovů bez správců,  aby  také  u nich 

došlo k viditelnému zlepšení jejich vzhledu. 

 HmO  děkují za spolupráci, pozornost a podporu primátorovi města 

Olomouce a  jeho náměstkům, ekonomickému, investičnímu odboru, jakož i 

odboru životního prostředí a odboru správy, jehož pracovnice evidence 

obyvatelstva nás přivádějí na stopu stovek nájemců pietních míst. 

 

 

 

       ing.Igor Kleiner 

                                                                              ředitel 


