
Plníme 
programové 
prohlášení rady 
města 2018–2022 
První poločas

#menimeolomouc www.menimeolomouc.eu



Máme na to
#menimeolomouc
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Měníme Olomouc k lepšímu
Správa věcí veřejných má směřovat k zachování všeho dobrého a ke zlepšení toho, co 
zlepšit lze. Naše městská rada se vydala nelehkou cestou koncepčních změn, jejichž 
skutečný dopad se může projevovat v některých případech až v delším časovém hori-
zontu. Pro změny k lepšímu je však takový přístup klíčový. 

V brožuře, kterou dostáváte do rukou, se v polovině funkčního období snažíme zmapovat stav 
plnění našeho programového prohlášení. Průběžně hodnotíme postup při realizaci jednotlivých 
kroků, k nimž jsme se jako vedení města před dvěma lety zavázali. Některé plány jsme již splnili, 
na dalších ještě pracujeme. I to se na následujících stránkách dozvíte.

Náš hlavní cíl, kterým je neustále měnit Olomouc k lepšímu, se postupně plní. V jednotlivých  
kapitolách, které postihují všechny oblasti života města, můžete posoudit, na kolik se nám to  
i v tomto volebním období daří. 

...Již splněno Pracujeme na tom
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Plníme náš plán
Milí spoluobčané, vážení Olomoučané,

na následujících stránkách představujeme dosavadní výsledky naší práce. Nejde zatím 
o závěrečné hodnocení, působení naší koalice je teprve v poločase. Prozatím vám tedy 
předkládáme stručný přehled průběžného plnění úkolů, které jsme si uložili.

Každá politická reprezentace města přichází s nějakými záměry, plány a prioritami. Jejich kon- 
krétní znění jsme před dvěma lety sepsali do Programového prohlášení Rady města Olomouce 
na období 2018 až 2022. Tento dokument je pro členy rady a úředníky magistrátu základním 
vodítkem pro jejich každodenní práci. Samozřejmě je od počátku také veřejně přístupný.
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Teď „v poločase“ hodnotíme, jak se nám daří naše priority realizovat a jak průběžně plníme náš 
plán. Takové hodnocení je důležité pro občany i pro nás, díky němu máme možnost vidět svoji 
práci z určitého odstupu. Jak tedy výsledky naší práce vypadají nyní? 

Velmi mě těší, že jsme řadu věcí posunuli přesně tím směrem, který jsme si na začátku vytyčili. 
Chtěli jsme změnit základní povahu řízení města. Chtěli jsme přejít od nahodilého rozhodování  
k systematickému postupu na základě jasných strategických plánů a výhledů. Vytvořili jsme proto 
pracovní týmy, které připravují koncepční strategie v jednotlivých oblastech. Zahájili jsme změny 
ve správě příspěvkových organizací a akciových společností města směrem k tomu nejlepšímu, 
co nabízí koncernové řízení. Šetříme na provozních výdajích úřadu, stále ale investujeme a opra-
vujeme. Vytvořili jsme odbor strategického řízení a zahájili práci útvaru hlavního architekta. Tyto 
koncepční prvky městu doposud scházely. 

Významným bodem našich představ o řízení města je otevřenost a transparentnost. Chodíme 
mezi lidi a komunikujeme maximálně otevřeně. Navštěvujeme jednání komisí městských částí, 
stejně tak jejich předsedové jsou zváni na jednání rady. Já sám pravidelně odpovídám občanům 
na veškeré možné dotazy v rámci pořadů Otevřená radnice a vyjíždím do všech městských částí 
řešit malé i velké problémy osobně. Taková je role každého starosty a je to i úkolem primátora 
statutárního města.

Samozřejmě kromě věcí, které jsme už splnili, zůstává i dost bodů, které jsou v běhu a na splnění 
teprve čekají. Nic ale neodkládáme a děláme na tom. Jsme nyní v poločase a já mohu slíbit, že 
z dosavadního tempa nepolevíme. Věřím, že se podaří dotáhnout i zbývající body programového 
prohlášení. Za dva roky nás totiž čeká závěrečné vysvědčení.

Děkuji za vaši přízeň.

Mirek Žbánek 
primátor
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Vedení statutárního města Olomouce 
a kompetence primátora a náměstků

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
odbor kancelář primátora, odbor strategie a řízení, odbor právní, útvar hlavního 
architekta, odbor interního auditu a kontroly, zastupování statutárního města 
Olomouce navenek

Neuvolnění členové Rady města  
Olomouce

Mgr. Miloslav Tichý 
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. 
Mgr. Milan Feranec 
RNDr. Ladislav Šnevajs

JUDr. Martin Major, MBA 
odbor investic, odbor ochrany, 
odbor dopravy a územního 
rozvoje

Mgr. Matouš Pelikán 
odbor dotačních projektů,  
odbor informatiky a Smart 
City, odbor majetkoprávní

Ing. Otakar Bačák 
odbor ekonomický, odbor 
městské zeleně a odpadového 
hospodářství

doc. PhDr. Karel Konečný, 
CSc. 
odbor školství, oddělení  
vnějších vztahů

Mgr. Markéta Záleská 
odbor cestovního ruchu,  
kultury a sportu

Eva Kolářová, DipMgmt 
odbor sociálních věcí, oddě- 
lení komisí městských částí  
a detašovaných pracovišť
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Děkujeme
Za spolupráci při plnění programového prohlášení rady města děkujeme partnerům:

Ministerstvu dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správě železnic,
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Centru pro regionální rozvoj ČR,
Ministerstvu zemědělství ČR, Povodí Moravy, s. p., a Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu,
Ministerstvu životního prostředí ČR, Agentuře pro ochranu přírody a krajiny ČR a Státnímu 
fondu životního prostředí,
Ministerstvu vnitra ČR,
Ministerstvu financí ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest  
a Agentuře pro podporu podnikání a inovace,
Ministerstvu kultury ČR, Muzeu umění Olomouc a Národnímu památkovému ústavu, 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstvu obrany ČR, Armádě ČR,
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,
Svazu měst a obcí České republiky,
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Vlastivědnému muzeu Olomouc, Správě silnic  
Olomouckého kraje a Koordinátorovi Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
Okresní hospodářské komoře Olomouc,
Národní sportovní agentuře,
Arcibiskupství olomouckému a Charitě Olomouc,
Univerzitě Palackého Olomouc a Moravské vysoké škole Olomouc, 
Fakultní nemocnici Olomouc a Vojenské nemocnici Olomouc (Klášterní Hradisko),
Policii ČR – územnímu odboru Olomouc a Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,
Jednotkám sboru dobrovolných hasičů na území města Olomouce,
a všem dalším subjektům, podnikatelům, neziskovým organizacím a občanům, kteří se aktivně 
zapojují do chodu města.

Děkujeme partnerům 7
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Zodpovědně hospodaříme s městskými  
nemovitostmi 

Při správě nemovitého majetku města postupujeme zodpovědně. Na konci roku 
2019 jsme schválili dlouhodobou koncepci hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce na období 2019–2022, která mimo jiné zahrnuje výčet 

klíčových pozemků pro rozvoj města nebo pravidla, jak s nimi v příštích letech zacházet. V srpnu 
2020 jsme zahájili práce na podrobném plánu nakládání se zemědělskými pozemky. Ten by se 
měl zaměřit nejen na jejich budoucí obhospodařování, ale i zajištění územní ekologické stability 
a zadržování vody v krajině. Zabýváme se i tím, zda jsou všechny městské pozemky a veřejná 
prostranství řádně využívány a udržovány v souladu s jejich účelem.
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Připravujeme dlouhodobý investiční plán
V roce 2019 jsme sepsali zásobník projektových námětů na období 2019−2034. Ten 
vychází z koncepčních a rozvojových dokumentů města a obsahuje všechny investiční  
i neinvestiční projekty v různých fázích přípravy. Od roku 2020 ho postupně převádíme 

do dlouhodobého investičního plánu města, ve kterém shromažďujeme projektové náměty od 
věcně příslušných odborů magistrátu, městských organizací či odborných komisí rady města. 
Spolu s tím jsme vytvořili i webovou aplikaci pro jeho správu. Podněty do tohoto plánu teď bu-
deme sbírat od jednotlivých komisí městských částí, příslušných odborů magistrátu a městských 
organizací. Cílem je tato data zveřejnit všem.

...

Přehled plánovaných a realizovaných investičních 
akcí najdete na: www.menimeolomouc.eu
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Zlepšujeme čerpání dotací z národních  
i evropských fondů  

V roce 2019 jsme si dali za cíl využít při přípravě rozpočtu na další rok co nejvíce dota- 
cí z evropských, národních a krajských fondů. To se nám povedlo. V roce 2020 jsme 
získali podporu ve výši 211 milionů korun, což je asi třetina celkových kapitálových 

výdajů města.

V letech 2019 a 2020 jsme pak podali 28 žádostí o dotace na investiční akce v celkové výši 616 
milionů korun. Z toho bylo dosud schváleno 19 žádostí za více než 568 milionů. Pět z těchto pro-
jektů bylo dokončeno v roce 2019, pět se jich realizovalo v průběhu roku 2020, na osmi se začne 
pracovat v roce 2021 a na jednom v roce 2022.

1. Hospodaření města a investice

S pomocí evropských dotací 
například obnovujeme vozový 
park dopravního podniku.
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Řídíme přípravu Olomoucké aglomerace  
na programové období EU 2021–2027 

Díky projektu Integrované teritoriální investice (ITI) můžeme v rámci Olomoucké aglo-
merace lépe čerpat peníze z evropských fondů. A abychom v tom mohli pokračovat  
i v dalších letech, musíme zpracovat novou Integrovanou strategii ITI Olomoucké aglo-

merace pro období 2021–2027. V letech 2019 a 2020 jsme pro ni začali sbírat jednotlivé projek-
tové záměry vycházející mimo jiné z rozvojových cílů města a jejich seznam následně představíme 
představitelům Olomoucké aglomerace a zástupcům příslušných ministerstev. Strategii bychom 
chtěli dokončit a schválit do konce roku 2021. Fungovat bychom podle ní měli od roku 2022. 

...

www.olomoucka-aglomerace.eu
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Vracíme městu  
kontrolu nad vodou    

Naše Vodohospodářská společnost 
Olomouc podepsala v roce 2019  
novou smlouvu se současným pro- 

vozovatelem společností Moravská Vodáren-
ská pouze do března 2025. Do této doby se 
připraví na převzetí městské vodohospodářské 
infrastruktury po skončení nájemní smlouvy 
tak, aby město mělo maximální kontrolu nad 
dodávkou pitné vody svým obyvatelům.

Obnovujeme  
městské vodovody  
a kanalizace    

V roce 2019 jsme na obnovu a roz-
voj vodohospodářské infrastruktury 
vyčlenili více než 90 milionů korun. 

V roce 2020 se z důvodu pandemie koronavi-
ru do obnovy vodohospodářské infrastruktury 
investovalo 72,24 milionu Kč (53,91 %)  
z původně plánovaných 134 milionů. 

...

1. Hospodaření města a investice 15
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Zefektivňujeme řízení městských firem  
a příspěvkových organizací  

Od roku 2021 začínáme spravovat městské akciové společnosti podle principů  
koncernového řízení. Tento typ jednotného řízení má zajistit účinný vliv města na jeho 
podniky. Vedení firem stoprocentně vlastněných městem (Technické služby města  

Olomouce, Výstaviště Flora Olomouc, Lesy města Olomouce, Správa nemovitostí Olomouc, 
Dopravní podnik města Olomouce a Aquapark Olomouc) jsme nejprve odpolitizovali a následně 
jsme do jejich vedení dosadili odborníky.

Zavedli jsme centrální nakupování a společný controlling činnosti firem a jejich hospodaření. 
Průběžně vyhodnocujeme přínos jednotlivých společností, základní ekonomické ukazatele či 
možnosti vzájemné spolupráce a synergie. Zároveň hlídáme, jak tyto firmy nakládají se svým 
majetkem nebo za jaké ceny nabízejí své služby, a sledujeme jimi zadávané veřejné zakázky,  
aby byly transparentní a férové.

V roce 2019 jsme aktualizovali pravidla pro řízení příspěvkových organizací.
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Šetříme a neplýtváme energiemi 
V roce 2019 jsme schválili novou energetickou politiku města, ve které jsme se zaváza-
li lépe hospodařit s energiemi a snížit jejich spotřebu. Pořídili jsme také software pro 
energetický management. Energetická opatření jsme realizovali například v mateřské 

škole Nedvědova nebo bytovém domě Holečkova 9. Začali jsme s modernizací mateřských škol 
Husitská a Dělnická. Ty by měly být hotové v roce 2021. Zlepšili jsme také nakládání s energi-
emi v bytovém domě Handkeho 1. U všech těchto projektů má dojít ke snížení spotřeby energií 
a zmenšení uhlíkové stopy zhruba o polovinu. Současně pracujeme i na novém plánu rozvoje 
veřejného osvětlení, který by měl odrážet nejnovější trendy v oblasti Smart City i ekonomického 
nakládání s energiemi. V roce 2019 jsme obnovili 32 lamp veřejného osvětlení a v roce 2020 
pak 64. Cílem zavedení energetického managementu je chytré řízení spotřeby energie za účelem 
dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí. Významným vedlejším efektem je pak snižo-
vání provozních nákladů.

...

Energetická opatření v mateřské škole Nedvědova.

1. Hospodaření města a investice 17
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Držíme se plánů a nic netajíme 
Od roku 2019 máme nové předpisy, které upravují proces přípravy, tvorby i zveřejňování 
tematických plánů a dalších koncepčních a strategických dokumentů města. Díky těm-
to závazným pokynům můžeme rozhodovat o budoucnosti města na základě kvalitně 

připravených a relevantních materiálů. To nám pomáhá i při čerpání dotací. 

Podle nových předpisů jsme už zpracovali a schválili 5. komunitní plán sociálních služeb Olomou- 
cka a připravujeme další plány a koncepce. Ty budou zaměřeny na podporu sportu a pohybu, do- 
stupné a sociální bydlení, veřejná prostranství, zeleň a její údržbu, chytrá řešení, parkování, kulturu 
nebo rozvoj školství. Připravované koncepční a strategické dokumenty projednáváme s odborní-
ky i veřejností.

Veřejné projednání nové parkovací politiky.
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Jednáme otevřeně  
Od února 2019 máme nový jednací 
řád zastupitelstva. Ten upravuje způ- 
sob, jakým se veřejnost přihlašuje 

do diskuze, a zároveň občanům umožňuje na 
každém jednání zastupitelstva vystupovat a po- 
dávat návrhy, připomínky a podněty v rámci 
pevně zařazeného bodu jednání. Na webových 
stránkách města zveřejňujeme podkladové 
materiály, usnesení, zápisy a záznamy ze všech 
jednání zastupitelstva a rady města. Stejnou 
otevřenost vyžadujeme i od městských firem.

V jarním období zpřísněných protiepidemických 
opatření jsme jako jediné město v ČR zvládli  
i on-line jednání zastupitelstva.

Veřejné zakázky zadáváme transparentně, 
klademe důraz na výslednou kvalitu 

Při zadávání veřejných zakázek postupujeme vždy podle zákona. Transparentně  
a nediskriminačně. Čerpáme ze zkušeností ostatních, sledujeme rozhodování soudů  
i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2021 dojde k uveřejňování veřej-

ných zakázek na webu města. Současně dáváme pozor na kvalitu díla, a to nejen při samotném 
zadávání veřejných zakázek, ale i v průběhu jejich realizace a především pak při přebírání hoto- 
vého díla. Jejich výslednou kvalitu tak zaručuje kromě odbornosti a zkušenosti vítězných firem  
i přítomnost externího odborného dozoru a důsledná kontrola z naší strany. 

20
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S veřejností projednáváme rozvojové  
projekty a koncepční dokumenty města 

V letech 2019 a 2020 jsme s veřejností projednali hned několik rozvojových projektů  
týkajících se našeho města. Mimo jiné jsme veřejně projednávali rekonstrukci tramva-
jové trati 8. května, nový park na Dlouhé, revitalizaci návsí v Droždíně a Nemilanech, 

úpravu parku Malého Prince, budoucí podobu Žižkova náměstí, II. B etapu protipovodňových opat-
ření nebo jsme prezentovali výsledky architektonické soutěže na novou pobočku knihovny města 
Olomouce na ulici Trnkova. To samé platí i v případě koncepčních dokumentů. S Olomoučany jsme 
prodiskutovali 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2020–2022, strategii 
zeleně a management údržby, studii hospodaření se srážkovými vodami (modrozelená infrastruk-
tura) nebo novou parkovací politiku.

Veřejná beseda na téma protipovodňových opatření.
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Dáváme více peněz do městských částí 
V roce 2019 dostaly komise městských částí o téměř 10 milionů korun více než v před-
chozích letech. Peníze využily na úpravy a opravy v rámci projektu Estetizace veřejných 
prostranství. Protože se tento způsob financování osvědčil, vyčlenili jsme peníze i pro 

rok 2020. Nepočítali jsme však s krizí způsobenou koronavirem, a právě ta nás přinutila šetřit  
a původní plány přehodnotit. Ač neradi, museli jsme plánovanou částku snížit na polovinu. Dobrou 
zprávou ale je, že v rozpočtu na rok 2021 opět počítáme s částkou 8,1 milionu korun.

V letech 2019 a 2020 šly komisím na chodníky 
necelé 4 miliony korun. Na kulturní akce pořádané 
komisemi městských částí pak 2,3 milionu.
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Jednáme s komisemi 
městských částí  
i s veřejností 

V letech 2019 a 2020 měla rada 
města čtyři výjezdní zasedání v měst- 
ských částech, kde se setkala s de- 

seti komisemi. Řádných jednání rady se pak 
postupně zúčastnilo již devatenáct předsedů 
komisí městských částí. Primátor města a jeho  
náměstci pak na pozvání jednotlivých komisí 
vyjíždějí řešit problémy dle potřeby také osob-
ně, přímo na místo.

Necháme si poradit  
Pravidelně oslovujeme odborníky  
a komise s žádostmi o vyjádření  
k tématům, která se jich bezpro-

středně dotýkají. Současně zveme jejich před- 
sedy i na nejrůznější jednání. V roce 2019 
jsme vytvořili systém, kde se jednotlivé komise 
městských částí mohou vyjadřovat k povolo-
vání restauračních předzahrádek v jejich obvo-
dech. V roce 2021 spustíme on-line systém, 
který nám umožní lépe evidovat nejen poža-
davky komisí, ale kontrolovat i jejich řešení.

2. Transparentní, otevřená a spolehlivá radnice

Téměř všechna doporučení našich 
odborných komisí respektujeme.
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Neustále zkvalitňujeme veřejné služby
V roce 2019 jsme se zaměřili na kvalitu veřejných služeb, které magistrát svým obča- 
nům poskytuje. K tomu jsme zvolili model EFQM od Evropské nadace pro management 
kvality. Na jeho správné fungování dohlíží speciálně vyškolení zaměstnanci. Pro ostatní 

pracovníky magistrátu jsme uskutečnili několik workshopů. V roce 2020 jsme pokračovali ve ško- 
lení interních hodnotitelů a připravili první sebehodnotící zprávu. Zároveň jsme v březnu projednali 
první výroční zprávu o fungování místní Agendy 21 a akční plán jejího dalšího zlepšování. 

Tím, že jsme se připojili k místní agendě 21, jsme 
se zapojili mezi lídry evropských měst a jako 
město jsme vůči obyvatelům vstřícní.

Máme férová pravidla pro obsazování  
pracovních míst  

V březnu 2019 jsme se začali řídit 
novými pravidly pro vyhlašování 
výběrových řízení na volné pracovní 

a manažerské pozice. U vybraných pracov-
ních pozic jsme prodloužili lhůty pro podání 
přihlášek. Informace o vypsaných výběrových 
řízeních publikujeme i na sociálních sítích  
a placených pracovních portálech. 

...
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Hledáme vhodné  
místo pro magistrát  

Aktuálně řešíme, kde budou sídlit  
úředníci po ukončení nájmu v Nami- 
ru. Začali jsme hledat novou admini-

strativní budovu, která by vyhovovala potřebám 
magistrátu. Umístění jednotlivých pracovišť je 
nyní roztříštěné, proto hledáme ekonomické 
řešení, které bude pro město nejvhodnější. 
Pečlivě vyhodnocujeme nabídky realitních  
kanceláří a následně rozhodneme o budou- 
cím umístění administrativních prostor.

Postupně  
digitalizujeme  

V souvislosti s digitalizací řešíme, 
jaké další služby můžeme na magis-
trátu rozšířit nebo zlepšit. Distribuce 

podkladů pro jednání rady města i zastupitel-
stva probíhá již výhradně v elektronické podobě.  
Nyní pracujeme na zjednodušení plateb za od-
pady a dalších úkonů vůči úřadu. Samozřejmos-
tí je elektronická komunikace prostřednictvím 
datových schránek a vyhotovování dokumentů 
podepsaných elektronickým podpisem. 

...

...
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3.  
Veřejná 
prostranství
#menimeolomouc
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Měníme Olomouc do krásy 
Ve spolupráci s komisemi městských částí jsme v letech 2019 a 2020 v rámci projektu 
Estetizace veřejných prostranství uskutečnili více než 150 drobnějších projektů a růz- 
ných dalších úprav ve veřejném prostoru. Na všechny tyto realizace jsme doposud při-

spěli částkou téměř 12 milionů korun. Mimo jiné jsme vydláždili plochu u dětského hřiště v Ned-
vězí, opravili hodiny na budově základní školy v Nemilanech, odstranili nefunkční požární nádrž na 
Tabulovém Vrchu, vysadili nové stromy v Pavlovičkách, umístili nové parkové lavičky v Černovíru,  
vysadili v parcích a podél městských tříd květinové louky a trvalkové záhony. Přes 8 milionů korun 
chceme v rámci Estetizace veřejných prostranství rozdělit i v roce 2021. Třeba i na výsadbu 
dalších nových stromů.

Akce realizované v rámci projektu  
Estetizace veřejných prostranství  
najdete na:  
www.menimeolomouc.eu/ 
estetizace-verejneho-prostoru
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Zlepšujeme kvalitu veřejného prostoru 
Změny ve veřejném prostoru musí dávat jasný smysl. Proto jsme v roce 2019 začali 
připravovat koncepci, ještě tentýž rok tyto plány prodiskutovali v komisi pro architektu-
ru a společně s útvarem hlavního architekta v červenci spustili výběrové řízení. Na jeho 

konci jsme vybrali zpracovatele koncepce rozvoje kvality veřejného prostoru a veřejných pro-
stranství, která bude navazovat na koncepci modrozelené infrastruktury a strategii zeleně. V roce 
2019 proběhla spolupráce s ČVUT a VUT Brno, kdy studenti vytvořili návrhy revitalizace ulice 
Velkomoravské a dalších navazujících rozvojových lokalit a návrhy revitalizace třídy Svobody.

Chystáme revitalizace  
významných veřejných  
prostranství  

Náš útvar hlavního architekta při-
pravuje studie revitalizací Sadového 
náměstí na Svatém Kopečku, návsi  

v Droždíně, náměstí Nár. Hrdinů, nároží Foer-
strova-Kmochova-Dobnerova a předprostoru 
krematoria. Tyto studie budou podkladem pro 
další stupně projektové dokumentace. Odbor 
městské zeleně pořídil také studie revitalizace 
zeleně Masarykovy třídy a ulice Velkomoravská. 
Dále jsme zadali pilotní projekt modrozelené 
infrastruktury Šantova (rekonstrukce kanalizace 
a komunikace), který zahrnuje komplexní úpravu 
celého uličního profilu včetně řešení zeleně.

...

...
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Pouštíme umění do veřejného prostoru 
Podporujeme instalaci uměleckých výtvorů přímo v ulicích města. V roce 2019 jsme  
v rámci projektu Sculpture Line podpořili dočasné umístění tří uměleckých děl na růz-
ných místech, rok poté dalších pěti. Veřejnost zaujala třeba Chobotnice či žlutá Stvůra 

od Jana Dostála, které jsou k vidění ve Smetanových sadech. Spolupracujeme i s místními umělci 
a galeriemi, díky čemuž na Horním náměstí v roce 2020 přistál Asteroid. Jednáme i o trvalém 
umístění sochy Revoluce, která prozatím našla své dočasné místo u Terezské brány. 

V neposlední řadě jsme ve spolupráci s Univerzitou Palackého iniciovali důkladné zmapování  
a prezentaci uměleckých děl v olomouckém veřejném prostoru a sepsání jasných pravidel pro 
jejich další umisťování. Staráme se také o úpravy okolí uměleckých děl, aby umění ve veřejném 
prostoru více vyniklo.
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Připravujeme  
strategii zeleně a 
management údržby  

Nejen s ohledem na současnou 
klimatickou situaci se musíme 
zamýšlet i nad zelení v Olomouci. 

Proto jsme začali pracovat na strategii zeleně 
a managementu údržby, kterou se bude město 
v dalších letech řídit. Již jsme dokončili analy-
tickou i návrhovou část strategie a projednali 
ji s veřejností. V roce 2021 má být strategie 
předložena k finálnímu schválení.

Odstraňujeme 
nelegální graffiti

Naše technické služby pořídily  
v roce 2020 moderní vysokotlaký 
stroj na odstraňování graffiti a čiš- 

tění veřejných prostranství. S jeho pomocí 
chceme od nevzhledných nápisů očistit přede- 
vším majetek města. Podporujeme naopak 
kvalitní umění a jsme hrdým partnerem Street 
Art Festivalu, který už několik let dokazuje,  
že i graffiti tvorba může mít úroveň.

...
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Upravujeme a obnovujeme historické parky, 
připravujeme nové

Historickým vývojem zeleně ve městě se zabývá již zmiňovaná strategie zeleně a ma- 
nagement údržby. Podrobněji se na něj ale zaměří až program rozvoje historických 
parků, který připravujeme od srpna 2020. Tento dlouhodobý plán rozvoje bude čerpat 

nejen z historických dokumentů, ale i ze současných trendů krátkodobé rekreace ve městě.  
Spolu s ním plánujeme i rekonstrukci sbírkových skleníků. Ty by měly projít modernizací a stát  
se jednou z perel olomouckého výstaviště.

Na Lazcích připravujeme nový park podél Mlýnského potoka s rozlohou kolem dvaceti tisíc metrů 
čtverečních. Lazecký park propojí prstenec parků kolem historického jádra s rekreační krajinou.

...
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Zlepšujeme úklid, čištění  
a údržbu města

Postupně se nám daří zvyšovat kvalitu úklidu  
ve městě, stále je však co zlepšovat. Proto naše 
technické služby na jaře roku 2020 za necelé 

dva miliony korun pořídily nový ekologický vysokotlaký  
parní stroj. Ten si hravě a ekologicky poradí nejen s mast-
nými skvrnami a zašlapanými žvýkačkami na chodnících,  
ale i s plevelem nebo graffiti na stěnách.

Spustili jsme také novou webovou stránku Hlášení závad  
a integrovali tuto funkci do mobilní aplikace Moje Olomouc. 
Zde mohou Olomoučané nahlásit nejrůznější problémy ve 
veřejném prostoru a technické služby se postarají o jejich 
vyřešení. K dispozici je i nonstop telefonický dispečink.

hlaseni.olomouc.eu
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Obnovujeme  
přístřešky MHD

V roce 2020 jsme zpracovali kon-
cepci týkající se obnovy a správy  
přístřešků městské hromadné do- 

pravy včetně návrhu jejich jednotné podoby. 
Od roku 2021 provozuje reklamní panely  
v těchto přístřešcích namísto soukromé agen-
tury náš dopravní podnik. Výnosy z prodané 
reklamy chceme investovat do další obnovy 
přístřešků.

Chceme zbavit  
město reklamního 
smogu

Chystáme metodiku, která definuje, 
jak má vypadat reklama a označení 
provozoven v městské památkové 

rezervaci. Tento manuál jsme již s odborníky 
z útvaru hlavního architekta sepsali a projed-
nali s památkáři. Po zpracování jeho grafické 
podoby bude představen začátkem roku 2021. 
Nechali jsme také odstranit několik nelegálních 
billboardů podél ulic Litovelská a Dlouhá. 

...

3. Veřejná prostranství 33



Plníme programové prohlášení rady města 2018–2022 První poločas

4.  
Bezpečnost 
a ochrana 
obyvatel
#menimeolomouc



www.menimeolomouc.eu4. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Zvyšujeme bezpečnost a dohlížíme na  
pořádek v ulicích města

Zavádíme nová opatření směřující ke zvyšování bezpečnosti v ulicích a proti narušová- 
ní veřejného pořádku nepřizpůsobivými občany. Naši strážníci nyní nepřetržitě hlídkují 
v předprostoru hlavního nádraží a jeho blízkém okolí. Současně jsme zvýšili dohled nad 

dodržováním pořádku v ulicích Wurmova, 1. máje nebo na Biskupském náměstí. 

Hlídky městské policie důsledněji kontrolují i dodržování obecně závazných vyhlášek. Rozšířili 
jsme zóny, kde se nesmí veřejně popíjet alkohol, a v červenci 2020 jsme schválili i vyhlášku  
o zákazu bivakování.

V letech 2019 a 2020 rozšířilo řady naší městské policie 21 nových strážníků. Pro 
rok 2021 jsme navýšili tabulkový stav o 4 další místa na celkový počet 126 strážníků.
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Podporujeme naše dobrovolné hasiče
Bez pomoci dobrovolných hasičů bychom se mnohdy neobešli. Proto se jim jejich úsilí 
snažíme oplácet a zajistit, aby měli co možná nejmodernější techniku. Ve Chválkovicích 
jsme postavili novou hasičskou zbrojnici za 14,5 milionu korun a za dalších 2,3 milionu 

jsme nakoupili nová vozidla pro jednotky z Droždína a Holice. Hasiči z Chomoutova a Topolan 
převzali nové automobily v hodnotě 2,6 milionu korun v prosinci 2020. 

Za poslední dva roky jsme mezi olomoucké jednotky rozdělili i nové zásahové vybavení (radiosta-
nice, dýchací techniku, vyprošťovací zařízení, ochranné pomůcky či zásahové prostředky) za více 
než 3 miliony. Pro dobrovolné hasiče a další složky IZS pravidelně zajišťujeme odborná školení, 
přispíváme na nákup vybavení pro sportovní družstva nebo na činnost mladých hasičů.
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Spolupracujeme na budování ochrany  
města před povodněmi

V centru města pokračují práce na II. B etapě protipovodňových opatření na řece 
Moravě. Ty se navíc nezastavily ani během koronavirové krize a i nadále postupují podle 
plánu. V roce 2019 jsme vybudovali na levém břehu řeky novou cyklostezku, přeložili 

všechny důležité inženýrské sítě, dokončili úpravu ulic Blahoslavova a Nábřeží a vybudovali cestní 
síť v parku Kavaleristů. Povodí Moravy v roce 2020 dokončilo nový most přes Moravu v Komen-
ského ulici a současně odstartovalo stavbu mostu na Masarykově třídě. 

V roce 2019 jsme s Povodím Moravy schválili společné memorandum o vypsání 
architektonicko-krajinářské soutěže, která by měla určit konečnou podobu III. etapy 
protipovodňových opatření na Lazcích, v Černovíře a u Klášterního Hradiska. Zároveň 

je již v přípravě i IV. etapa, která ochrání jižní část města. Práce na ní by měly začít v roce 2022.

Současně s prací na dalších etapách protipovodňových opatření vznikla v roce 2019 i studie  
s cílem vytipovat riziková místa v Olomouci a navrhnout jejich možná řešení. Nakonec bylo  
vybráno deset lokalit, na které se nyní zaměříme.

...
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Zajišťujeme větší bezpečnost ve školách
Jednotlivým školám pomáháme zajistit všechna potřebná technicko-bezpečnostní 
opatření. V letech 2018 a 2019 jsme jim přispěli částkou 6 milionů korun na lepší 
zabezpečení vstupů do škol a dětských hřišť, která jsou otevřena i veřejnosti. Za tyto 

peníze byli najati především noví vrátní a správci hřišť. 

Za dalších 400 tisíc jsme na veřejně přístupná školní hřiště v uplynulých dvou letech pořídili nové 
kamery, které jsou napojeny na bezpečnostní systém městské policie. V příštích letech rozšíříme 
kamerový systém na další olomoucká školní hřiště a i nadále budeme reagovat na konkrétní 
požadavky škol. 

V souvislosti s pandemií koronaviru pomáháme školám zajistit bezpečnost na hřištích i ve vnitř-
ních prostorách pravidelnými dodávkami ochranných pomůcek a dezinfekce.
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Dbáme na prevenci, rozšiřujeme  
kamerový systém  

V rámci prevence kriminality jsme aktivní na všech frontách. Průběžně rozšiřujeme 
městský kamerový systém, s Policií ČR spolupořádáme bezpečnostní akce v chatových 
oblastech i ve vozidlech MHD a s krajským koordinátorem BESIPu a Centrem Sema-

for se zaměřujeme na bezpečnost v dopravě. Naši strážníci se spolu s policisty, hasiči a záchraná-
ři pravidelně zapojují do preventivních výchovných akcí pro veřejnost.
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Modernizujeme vybavení městské policie
Chceme, aby naše městská policie měla moderní a zároveň ekologicky udržitelné 
vybavení. Naši strážníci hlídkují už ve třech elektromobilech Nissan. Zároveň jsme  
nechali vybudovat dva stojany, kde si tato vozidla mohou nabíjet. A pokud vše půjde  

podle plánu, příští rok městské policii pořídíme další dvě auta na hybridní pohon. 

V roce 2020 jsme od Olomouckého kraje dostali vyřazené sanitní vozidlo zdravotnické záchranné 
služby, které nyní bude sloužit k převozu podnapilých osob na záchytnou stanici. Dále jsme pro 
dopravní službu pořídili nové osobní dodávky Peugeot. Kromě toho jsme zvýšili i počet mobilních 
platebních terminálů určených k úhradě uložených pokut platební kartou.
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Budujeme nový výstražný a informační  
systém 

Od roku 2019 v Olomouci postupně zavádíme nejmodernější informační a výstražný 
systém v České republice. Nejprve vzniklo hlavní vysílací pracoviště, na které bylo 
připojeno 612 bezdrátových akustických hlásičů. V roce 2020 jsme připojili dalších  

876 a posledních 345 přístrojů bude nainstalováno v roce 2021. Tento moderní systém vyšel 
město na necelých 74 milionů korun. 

V roce 2019 byly v Olomouci vybudovány i dvě nové vodočetné stanice a nový srážkoměr v Ne-
ředíně. První ze stanic ohlídá výšku hladiny na Mlýnském potoce a druhá bude dohlížet na řeku 
Bystřici v Bystrovanech. 

...

4. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Srážkoměr v Neředíně.Bezdrátové akustické hlásiče.
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5.  
Udržitelná 
mobilita
#menimeolomouc
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Postupujeme podle akčního plánu  
udržitelné městské mobility 

V souladu se střednědobým a dlouhodobým plánem udržitelné městské mobility jsme 
sestavili i jasný akční plán, podle kterého postupujeme při plnění jednotlivých kroků. 
Ten byl schválen v březnu 2020 a platit by měl do roku 2022. Každoročně jej hodláme 

aktualizovat tak, aby jeho priority odpovídaly nejen finančním možnostem města, ale především 
potřebám Olomoučanů.
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Dohlížíme na výstavbu dostatečného počtu 
parkovacích míst u nových bytových domů  

Systematicky se zabýváme nedostatkem parkovacích míst u nově budovaných byto- 
vých domů. Tuto problematiku by měly kromě stávajících koncepčních a strategických 
dokumentů města řešit i připravované koncepce parkovací politiky a veřejných pro-
stranství. 

V letech 2019 a 2020 soukromí investoři stavící nové bytové domy vybudovali 
další parkovací místa například v Hejčíně, Slavoníně nebo na Lazcích. Město dále 
vytvořilo nová parkovací místa na Nových Sadech, Nové Ulici, v Nedvězí a Lošově.
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Řešíme problémy s parkováním ve městě 
Na konci roku 2019 jsme schválili 
vytvoření koncepce parkovací politi-
ky města Olomouce do roku 2030. 

Ta bude mít za cíl prověřit možné rozšíření 
stávajících zón placeného parkování i výši 
parkovného, zřízení rezidenčních zón, podporu 
sdílených vozů, výstavbu nabíjecích stanic pro 
auta na alternativní pohon, konstrukci nových 
záchytných parkovišť, vznik dalších míst pro 
odstavení jízdních kol nebo možnost zavedení 
zvýhodněného jízdného pro lidi, kteří odstaví 
své vozidlo mimo území Olomouce. S přípravou 
koncepce se začalo v březnu 2020 a hotovo 
by mělo být v první polovině roku 2021.

...

Modernizujeme systém parkování  
u zoo na Svatém Kopečku   

Připravili jsme projekt parkování na Svatém Kopečku. Ten bude návštěvníky zoologic-
ké zahrady nejen informovat o aktuální obsazenosti jednotlivých parkovišť v okolí, ale 
zároveň je na ně bude i lépe navigovat. Nové značení by mělo být hotové v roce 2021. 

Kromě toho jsme pověřili útvar hlavního architekta aktualizací studie řešící parkování v blízkosti 
zoo, a to včetně vybudování nové příjezdové komunikace na pozemcích státních lesů. Případná 
další opatření budeme připravovat po dokončení koncepce parkovací politiky ve městě. 

...
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Stavíme nové cyklostezky a cyklotrasy    
Ve spolupráci s okolními obcemi rozšiřujeme stávající síť cyklostezek a budujeme nové. 
V letech 2019 a 2020 jsme vybudovali další část významné nadregionální Jantarové 
stezky z obce Bystročice do Nedvězí, opravili její druhý a třetí lesní úsek mezi místními 

částmi Nemilany a Nedvězí, dokončili novou cyklotrasu podél levého břehu řeky Moravy od ulice 
Kosmonautů po teplárnu na Wittgensteinově ulici či obnovili smíšené stezky u vysokoškolských 
kolejí na Envelopě. Současně jsme v roce 2020 začali stavět i první etapu další části Jantarové 
stezky mezi ulicemi Hodolanská a Libušina a realizovali oboustranné cyklopruhy na trase ulic 
Komenského–Pasteurova–U Podjezdu. Momentálně máme kompletně připraveno celkem  
11 projektů nových cyklostezek a dalších 10 se jich nachází v různých fázích přípravy. S jejich 
postupnou realizací počítáme v nejbližších letech.

...
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Řešíme parkování kol v parcích, u hlavního  
vlakového nádraží i v centru města

V přednádražním prostoru máme  
nyní umístěno 58 stojanů na kola,  
u kterých lze zaparkovat až 122 kol. 

Dále je možné využít i úschovnu a půjčovnu kol  
Českých drah. Momentálně jednáme o zpřístup-
nění jejich úschovny kol na nástupišti 1A, která 
je nyní k dispozici pouze zaměstnancům drah. 
Pro případnou stavbu cyklověže se u hlavního 
nádraží bohužel nenachází vhodný pozemek.

V centru města a jeho nejbližším okolí jsme 
umístili 17 nových stojanů. Celkem jich zde 
máme už 78 s kapacitou pro odstavení 223  
kol. Počet stojanů plánujeme i nadále rozši- 
řovat.

Podporujeme výstavbu Arcibiskupské  
cyklostezky Olomouc–Kroměříž

Momentálně probíhá diskuze o možném vedení Arcibiskupské cyklostezky na trase  
Olomouc–Kroměříž. Jedním z návrhů je vést cyklostezku podél řeky Moravy mimo 
zastavěné části obcí, což by znamenalo, že povede souběžně s Moravskou stezkou.  

Ta už nyní propojuje některé z obcí na plánované trase, ale v úseku Olomouc–Kroměříž není  
ještě dokončená. Na území Olomouce se nyní plánuje vybudování jejího dalšího úseku mezi 
Nemilany a Kožušany. Ten v roce 2020 získal stavební povolení.

...
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Kompletně jsme opravili ulici 8. května  
V roce 2019 jsme uskutečnili výběrové řízení na rekonstrukci ulice 8. května včetně 
tramvajové trati. V únoru 2020 nabyla právní moci změna stavby před dokončením  
a se samotnou stavbou jsme začali hned v březnu. Z důvodu počátečního zdržení zavi-

něného komplikacemi kvůli vyhlášení nouzového stavu a okolností vzešlých v průběhu výstavby 
došlo k posunu ukončení stavby o 14 dní. Nicméně tramvajová doprava se i přes tyto těžkosti 
rozjela v původně plánovaném termínu 5. prosince 2020.
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Připravujeme prodloužení tramvajové  
trati na Povel a Nové Sady     

Díky dotaci z evropských fondů můžeme začít s výstavbou druhé etapy tramvajové trati 
Povel–Nové Sady a odstavného kolejiště v Jeremenkově ulici. V roce 2019 jsme ve 
výběrovém řízení vybrali zhotovitele stavby. Ta měla začít v březnu 2020, ale naše plány 

změnila situace zapříčiněná epidemií koronaviru. Výběrové řízení muselo být zrušeno a odloženo 
na podzim 2020 s tím, že se začne stavět v březnu 2021 a práce potrvají do října 2022. 

Společně s tím připravujeme i třetí etapu. Od roku 2019 postupně vykupujeme pozemky potřeb-
né pro její stavbu a zpracováváme nezbytné dokumenty. 

...

5. Udržitelná mobilita

Křižovatka Zikova X Schweitzerova.Křižovatka Rooseveltova X Zikova. 
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Snižujeme dopravní zátěž v ulicích města
Dlouhodobě se snažíme omezit ná- 
kladní tranzitní dopravu na celém  
území Olomouce. S odborem dopra-

vy Olomouckého kraje nyní jednáme o jejím 
omezení v jižní části města. Jednáme také 
intenzivně se zástupci Ministerstva dopravy, 
které se zatím neztotožňuje s naším záměrem 
vytlačit projíždějící kamiony i ze silnic první třídy 
Velkomoravská a Brněnská, a snažíme se najít 
oboustranně výhodné řešení. 

Zároveň jsme začali důsledně vymáhat dodržo-
vání zákazu stání nákladních automobilů v uli-
cích města v nočních hodinách. Díky pravidel-
ným kontrolám policie, strážníků či celní správy 
se nám podařilo tento nešvar eliminovat. 

...

Zlepšujeme dopravní obslužnost  
Fakultní nemocnice Olomouc 

Přímo do areálu fakultní nemocnice zajíždí linka hromadné dopravy číslo 42. Ta každý 
den od půl sedmé ráno do čtyř hodin odpoledne vyjíždí ze zastávky Nová Ulice, kde na 
ni lze přestoupit z tramvajových linek číslo 1, 4, 6 a U. Kvůli omezeným prostorovým 

možnostem nemocničního areálu na této lince jezdí pouze městské minibusy. V roce 2020 jsme 
také investovali 3,7 milionu korun na nový vjezd a vstup do nemocnice z ulice Hněvotínská  
a bezpečný osvětlený přechod pro chodce. 
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Měníme cenovou politiku MHD
Snažíme se motivovat olomoucké cestující k dlouhodobému využívání městské hro-
madné dopravy. Zlevnili jsme proto celoroční jízdné, naopak cenu jednorázové jízdenky 
jsme sjednotili s cenou SMS jízdenky. 

Od července 2019 mohou lidé nad 65 let cestovat hromadnou dopravou v celé zóně 71 zdarma, 
a to nejen ve vozech olomoucké městské hromadné dopravy, ale i na dalších linkách Integro- 
vaného dopravního systému Olomouckého kraje. Do zóny 71 spadají kromě Olomouce i okolní 
obce Bystrovany, Bukovany, Horka nad Moravou, Samotišky, Skrbeň a Křelov-Břuchotín. Součas-
ně s Olomouckým krajem projednáváme i zavedení bezplatné přepravy pro doprovod dětí do  
3 let, která by mohla začít platit už v polovině roku 2021. 
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Plánujeme výstavbu nového tramvajového  
a autobusového depa 

Nechali jsme si vypracovat studii s cílem najít vhodnou lokalitu pro umístění nového 
areálu Dopravního podniku města Olomouce. Na jejím základě jsme v únoru 2020 
vybrali jako nejvhodnější místo pro stavbu tramvajového a autobusového depa bývalý 

areál kasáren v Neředíně. V současné době řešíme majetkoprávní vztahy u potřebných pozemků 
a provádíme nezbytné změny v územním plánu města. Ty by se v něm měly promítnout při jeho 
další aktualizaci na konci roku 2022. Současně jsme pověřili útvar hlavního architekta vypraco-
váním technicko-ekonomické studie, na které by se mělo začít pracovat v roce 2021. Ta bude 
jakýmsi předstupněm pro dokumentaci potřebnou pro územní a stavební řízení. 

...

Opravujeme mosty a lávky 
I v letech 2019 a 2020 jsme opravo-
vali olomoucké mosty a lávky, které 
byly ve špatném technickém stavu.  

V Komenského ulici jsme zprovoznili most 
přes řeku Moravu a zahájili práce na budování 
nových mostů na Masarykově třídě nebo přes 
Mlýnský potok na třídě 1. máje. V roce 2021 
dojde k obnově mostu přes řeku Bystřičku  
v Masarykově ulici či ke stavbě nové lávky pro 
pěší a cyklisty přes říčku Sitku na trase  
z Černovíra do Štěpánova. Ta by měla nahradit 
zborcený most, který je nyní uzavřen. Začali 
jsme připravovat projektovou dokumentaci i pro 
opravu lávky přes Bystřičku v Kaštanové ulici.
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Zachováme stávající 
komunikaci z Chvál-
kovic do Samotišek

Vypracovali jsme studii možného 
přemostění stávající silnice mezi 
Chválkovicemi a Samotiškami tak, 

aby při stavbě východní tangenty nedošlo  
k jejímu přerušení. Studii jsme následně pře-
dali k posouzení ŘSD a požádali je, aby tuto 
variantu zařadili i do vyhodnocení vlivů silnice 
na životní prostředí EIA. O dalším postupu 
rozhodneme na základě výsledků posudku. 

Připravíme systém 
hospodaření s měst-
skými komunikacemi 

V roce 2019 jsme schválili vypraco- 
vání dokumentu Aplikace systému 
hospodaření s vozovkami, který po-

drobně analyzuje stav povrchu silnic ve městě. 
Na jeho základě jsme uzavřeli smlouvu na vy- 
pracování střednědobého plánu údržby a oprav 
místních komunikací. Bude rozpracován podrob-
ný diagnostický průzkum rozbitých cest či plány 
na jejich rekonstrukci. 

...

...
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6.  
Školství a využití 
volného času
#menimeolomouc
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Podporujeme školky a volnočasové aktivity  
dětí a mládeže

Jsme rádi, když se ve městě stále něco děje. Proto finančně přispíváme na chod orga-
nizací zajišťujících volnočasové aktivity pro děti a mládež i na jejich jednorázové akce, 
které po celý rok pořádají. Stejně tak podporujeme i mateřské školy jiných zřizovatelů. 

V posledních dvou letech jsme mezi tyto organizace rozdělili více než 4,9 milionu korun. Soukro-
mým školkám pomáháme i tím, že schvalujeme navyšování jejich kapacit. 

Snažíme se také u dětí prohlubovat pozitivní vztah k městu samotnému. S tím nám pomáhá pře-
devším kočička Ola. Plyšový maňásek děti provází městem a hravou formou je seznamuje s těmi 
nejzajímavějšími památkami, které jsou v Olomouci k vidění. 
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Modernizujeme vybavení městských škol 
Podporujeme nejen výuku cizích jazyků, přírodních věd či digitálních technologií, ale 
i technické a řemeslné obory. Aby je ale bylo kde učit, potřebujeme dobře vybavené 
učebny. Proto soustavně investujeme do jejich modernizace nebo stavby zcela nových. 

Zatím jsme olomouckým školám poslali 34 milionů korun na lepší vybavení tříd, počítače nebo 
úpravu školních zahrad a dalších 20 milionů jsme vynaložili na stavbu a zařízení nových učeben. 
To oceňují zejména žáci a učitelé ze základních škol Gorkého, Náves Svobody a Heyrovského. 
Ale ani ostatní nepřijdou zkrátka. Za dalších 65 milionů korun teď modernizujeme základní školy 
Dvorského na Svatém Kopečku, Holečkova a Slavonín. 
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Lepší jídlo pro školáky  
Bez kvalitního vybavení nelze připravovat zdravé a chutné jídlo. Proto každoročně 
posíláme základním školám 4 miliony korun na modernizaci kuchyní a jídelen. Nové 
konvektomaty, multifunkční pánve, velkokapacitní roboti a další vybavení již nyní  

slouží kuchařkám a kuchařům v olomouckých školách. 

Díky těmto moderním technologiím je umožněno upravovat suroviny šetrněji se zachováním nut- 
ričních hodnot potravin, jídla připravovat chutněji, nabízet dětem širší sortiment kvalitních zeleni-
nových pokrmů, podstatně omezovat spotřebu tuků a tím přispívat ke snížení obezity dětí. 

Dlouhodobě se věnujeme začlenění dětí s dietním omezením do systému školního stravování. 
Díky spolupráci s nutriční terapeutkou, na jejíž služby poskytované jednotlivým školním jídelnám 
finančně přispíváme, se daří zajišťovat přípravu některých typů diet.

6. Školství a využití volného času

V roce 2020 jsme za 6,5 milionu korun dokončili také kompletní 
rekonstrukci výdejny stravy a jídelny na základní škole Svatoplukova. 
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Atraktivnější vyučování po celý rok 
V rámci vyučování si mohou olomoucké děti vyzkoušet pestrou škálu aktivit, během 
kterých rozvíjí své všestranné dovednosti. Naše školy spolu s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Palackého, Pevností poznání, Centrem ekologických aktivit Sluňákov či 

Knihovnou města Olomouce po celý rok připravují zajímavý program pro malé i velké. Mezi školá-
ky se těší velké oblibě především nejrůznější projektové dny, pasování prvňáčků nebo každoroční 
Festival kulturních programů žáků základních škol. 

S rozvojem čtenářské gramotnosti dětí a mládeže pomáhá zejména naše olomoucká knihovna.  
Ta mimo jiné v roce 2019 uspořádala 149 besed pro mateřské a dalších 516 pro základní školy. 

Centrum ekologických aktivit Sluňákov. 
www.slunakov.cz
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Dbáme na dopravní bezpečnost v okolí škol  
Bezpečnost dětí musí být na prvním místě. V okolí škol na ni dohlíží naše městská poli-
cie. Každé ráno před vyučováním naši strážníci hlídají u sedmi základních škol, zejména 
to, aby se v jejich okolí děti pohybovaly bezpečně. Mezi teenagery jsme také rozdali 

devět tisíc placek s varováním, aby si dávali pozor, když se sluchátky v uších vstupují na silnici.

Na 1 600 dětí jsme zapojili do projektu Bezpečná cesta do školy. V průzkumu žáci sami určovali 
nebezpečná místa v blízkosti svých škol. Na základě jejich podnětů jsme sestavili seznam priorit, 
které budeme řešit. Tímto projektem jsme inspirovali další města v ČR a metodu a výsledky 
práce jsme jim prezentovali.
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Podporujeme alternativní výuku 
Každý jsme jiný a máme jiné potřeby. A ve vzdělávání to platí dvojnásob. Proto v Olo- 
mouci přispíváme i k rozvoji soukromých, ať již mateřských, tak i základních škol s růz- 
ným výchovně vzdělávacím zaměřením. Na základě žádostí jim poskytujeme dotace  

na podporu jejich výchovně vzdělávacích aktivit. Spolupráce se soukromými školami probíhá  
v rámci Místního akčního plánu vzdělávání formou přímého zapojení zástupců škol do pracovních 
skupin nebo pořádáním aktivit pro pedagogy i děti a žáky těchto škol. Spolupráce se soukromými  
školami je obsažena i v Koncepci rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 
2021–2025. Podporujeme také Waldorfskou základní školu při výstavbě vlastní budovy.

Vzděláváme učitele 
Na základě Místního akčního plánu  
vzdělávání a ve spolupráci s Univer-
zitou Palackého, Centrem ekologic- 

kých aktivit Sluňákov, Pevností poznání, Sdru-
žením D a základními uměleckými školami 
pokračujeme v průběžném vzdělávání učitelů  
a rozšiřování jejich znalostí a dovedností napříč 
obory. 

Současně podporujeme i čtenářskou a mate-
matickou gramotnost žáků a řešíme proble- 
matiku inkluze nebo vzdělávání v oblasti život-
ního prostředí. Jen v roce 2019 jsme pomohli 
uskutečnit 24 seminářů, workshopů či exkurzí 
a zajistili proškolení 324 pedagogů.
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Podporujeme a rozvíjíme dopravní výchovu
Na silnicích se nepohybují jen řidiči automobilů, ale i chodci a cyklisté. A protože se 
říká, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, zaměřujeme se s Centrem Sema-
for na prevenci a dopravní výchovu školáků, ze kterých chceme vychovat zodpovědné 

účastníky silničního provozu. Přímo na dopravním hřišti Centra Semafor si kurzem mladého cyk-
listy prošlo téměř 2,5 tisíce žáků. Další 3,5 tisíce dětí si vyzkoušely dopravní výuku na mobilních 
dopravních hřištích ve školách.

6. Školství a využití volného času

Dopravní hřiště Centra Semafor. 
centrum-semafor.cz
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S krajem spolupracujeme na projektu  
centra bezpečí

Projekt Interaktivní hřiště – centrum bezpečí, na kterém spolupracujeme s Olomouc-
kým krajem, se posouvá dopředu. Během veřejných jednání jsme jej představili nejen 
zástupcům komisí městských částí, ale i přítomným Olomoučanům. Nadále jej spolu  

s hasiči, zdravotníky a policisty vylepšujeme. 

Díky tomuto projektu v Olomouci vznikne ucelené interaktivní centrum pro vzdělávání předškol-
ních i školních dětí i studentů celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel. 

Zvažujeme také možnost, že bychom k centru přiřadili i výcvikové středisko Policie ČR.

...

62



www.menimeolomouc.eu

Zavedli jsme  
„pastelkovné“  
pro prvňáčky  

V rámci projektu „pastelkovného“ 
jsme během dvou let podpořili více 
než dva tisíce rodin nových prvňáč-

ků. Každý ze začínajících školáků dostal při 
nástupu do první třídy uvítací balíček. V něm 
děti našly nejrůznější psací a výtvarné potřeby, 
blok a omalovánky s olomouckými památkami.

Díky projektu Zdravé láhve do škol navíc děti  
dostaly i praktickou láhev na vodu s preventiv-
ními motivy.

Zrychlujeme internet na školách
Stále více věcí se dnes odehrává on-line. Je proto důležité zajistit stabilní a rychlé inter-
netové připojení i ve školách. Zatím jsme vybavili novým vysokorychlostním internetem 
čtyři olomoucké základky. Ten se učitelům i žákům na ZŠ Heyrovského, Nedvědova, 

Hálkova a Stupkova osvědčil už při distančním vyučování během první vlny koronaviru a slouží jim 
i nadále. Ve zrychlování internetu na školách budeme pokračovat.

...
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Rozvíjíme rodinnou politiku města  
a koncept města přátelského rodině 

V roce 2019 jsme vyhráli první místo v soutěži Obec přátelská rodině pořádané Mini-
sterstvem práce a sociálních věcí. Díky dvoumilionové dotaci, kterou jsme získali na 
podporu prorodinných aktivit naplánovaných v koncepci rodinné politiky, jsme finanč-

ně pomohli nejen organizacím zaměřujícím se na rodiny, ale i jednotlivým dětem. Pro 851z nich 
jsme připravili několik prožitkových vzdělávacích programů a dalších 157 jsme podpořili v rámci 
různých programů rodinných center. 

Zapojili jsme se i do celostátního projektu S knížkou do života a ve spolupráci s Olomouckým 
krajem jsme v září 2020 uspořádali další ročník Dne pro rodiny ve Smetanových sadech.
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Budujeme město bez bariér 
Ve vazbě na koncepci Bezbariérová Olomouc jsme v letech 2019 a 2020 provedli 
hned několik bezbariérových úprav města. Celkem jsme zmodernizovali 1 887 metrů 
chodníků, 2 325 metrů silnic a několik zastávek MHD, vybudovali jsme nové přechody, 

zpomalovací prahy, vodicí signální a kontrastní pásy nebo jsme přizpůsobili dopravní značení. To 
všechno za téměř 25 milionů korun. Změnou prošly mimo jiné části ulic Myslbekova, Za Vodo-
jemem, Dlouhá, Hanácká, Jaselská, nám. Národních hrdinů, Hodolanská, U Stadionu, Náves 
Svobody, Heyrovského či Arbesova. Spolu s tím připravujeme i bezbariérovou rekonstrukci ulice 
Dolní Novosadská. V červenci 2020 jsme pak schválili aktualizaci Akčního plánu bezbariérové 
dopravy v Olomouci na období 2021–2025, který momentálně obsahuje 13 různých projektů.  
V souvislosti se stavebními pracemi a výlukou tramvajové dopravy na Masarykově třídě jsme  
pro seniory a handicapované zajistili individuální náhradní dopravu za zvýhodněné ceny. 

Bezbariérová úprava křižovatky v ulici Arbesova dokončená v roce 2020.

66



www.menimeolomouc.eu

Připravujeme koncepci dostupného  
a sociálního bydlení na období 2021–2027 

V březnu 2019 jsme začali připravovat strategii dostupného bydlení, kterou bychom 
měli mít dokončenou začátkem roku 2021. Následně tuto koncepci zapracujeme do 
rozvojových plánů města a budeme se jí řídit. Zároveň do systému dostupného bydlení 

postupně začleňujeme i vybrané buňky Hotelového domu nebo některé z bytů z běžného bytové-
ho fondu. Každoročně bychom jich takto chtěli převést zhruba pět.

...

Hotelový dům v ulici Velkomoravská, o který se stará naše Správa nemovitostí  
Olomouc, nabízí také dlouhodobé ubytování pro olomoucké občany a rodiny s dětmi.
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Provozujeme a podporujeme kluby seniorů 
V roce 2019 vznikl nový klub pro seniory v Týnečku, kde doposud chyběl. Ve stejném 
roce jsme získali i první místo v soutěži Obec přátelská seniorům pořádané Minister-
stvem práce a sociálních věcí. Za vítězství jsme obdrželi dotaci, díky které jsme zmoder-

nizovali některé z klubů a zároveň podpořili akce pro seniory. Mimo jiné jsme přispěli na pořádání 
soutěže Babička roku Olomouckého kraje, tradiční ples seniorů či různá divadelní představení. 

V říjnu 2020 jsme v Pavelčákově ulici otevřeli nově zrekonstruované Centrum pro seniory, kde se 
bude pravidelně scházet i klub seniorů, a plánujeme úpravu sdílených prostor klubu pro seniory  
v Týnečku, tak aby se zde mohly pohodlněji střídat jednotlivé skupiny, které ho využívají. Kluby pro 
seniory i jejich aktivity budeme podporovat i v dalších letech.

V Olomouci máme přes 1 300 členů klubů seniorů, kteří se scházejí ve 23 klubech. 
Seznam a adresy klubů najdete na: proseniory.olomouc.eu/kluby-pro-seniory 
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OLSEN a grant primátora pomáhají
V říjnu 2020 jsme přesunuli kontaktní místo pro seniory OLSEN z klubu Javoříčská 
do nově zrekonstruovaných prostor v Pavelčákově ulici. Zde každý pátek dopoledne 
pomáhají zaměstnanci magistrátu města a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slez-

ska starším občanům s jejich problémy.  Další kontaktní místo jsme pak otevřeli přímo v budově 
magistrátu ve Štursově ulici, kde spolupracujeme s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje. 
Od května 2020 na tomto místě funguje i bezplatná právní poradna.

Kancelář primátora každý rok rozděluje stovky tisíc korun v rámci programu Podpora společen- 
sko-prospěšných projektů na pomoc znevýhodněným osobám. V letech 2019 a 2020 bylo pod-
pořeno 15 žádostí, zejména na nákup nezbytných pomůcek pro handicapované spoluobčany.
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Poskytujeme sociální služby  
a podporujeme komunitní projekty  

V prosinci 2019 jsme schválili 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na ob- 
dobí 2020–2022. V letech 2019–2020 jsme pak podpořili 233 projektů v sociální 
oblasti a službách v celkové výši přes 33 milionů korun, z nichž nejméně 34 mělo 

komunitní charakter. Zároveň jsme ve stejném období v městském volnočasovém centru Pešek 
uspořádali 35 akcí včetně nejrůznějších výstav, koncertů a přednášek. Mimoto se v jeho prosto-
rách uskutečnily i události pořádané rodinnými centry, mše, aktivity pro rodiče samoživitele nebo 
setkání různých spolků. V podpoře organizací působících v sociální oblasti hodláme pokračovat  
i v následujících letech. 
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Nové byty v režimu 
dostupného bydlení

Návrh na zvýšení kapacity dostup-
ného bydlení mimo jiné počítá s vy-
budováním nového bytového domu 

s 20 byty na některém z městských pozemků. 
Z toho důvodu jsme pověřili útvar hlavního 
architekta vyhodnocením vhodnosti jednotli- 
vých pozemků pro jeho výstavbu. Dokončili 
jsme rekonstrukci bytu v Holické ulici a dalších 
čtyř na Horním náměstí. Všechny nyní poslouží 
jako dostupné bydlení pro potřebné. 

Rozšiřujeme kapacitu 
azylového domu pro 
matky a ženy s dětmi 

Už v roce 2018 jsme připravili pro- 
jektovou dokumentaci přístavby  
azylového domu pro matky a ženy  

s dětmi. Azylový dům se tak rozroste o tři byty 
celkem pro 11 osob. Na tento projekt se nám 
nyní podařilo získat dotace z evropských fondů.

...

...

Bytový dům Holická.
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Hledáme chytrá řešení do dalších let 
V rámci projektu Olomouc plánuje budoucnost připravujeme i strategii Smart City, také 
známou jako Plán pro chytrou Olomouc. V roce 2020 byla připravena její analytická 
část a celá strategie by měla být hotova v červnu 2021. Díky evropským dotacím jsme 

dokonce mohli rozšířit platnost tohoto strategického dokumentu až do roku 2027. 

Na magistrátu jsme zřídili novou pozici koordinátora pro Smart City placenou z evropských do- 
tací, který bude mít na starost zavádění chytrých řešení ve městě. Zároveň připravujeme novou 
podobu internetových stránek www.menimeolomouc.eu, kde budou Olomoučané moci navrho-
vat zlepšení stávajících opatření. 

...
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Modernizujeme  
frekventované  
křižovatky 

Výsledkem modernizace zahájené 
v roce 2020 bude chytré řízení 
nejfrekventovanějších křižovatek, 

které pomůže zlepšit plynulost dopravy ve 
městě. Spolu s tím připravujeme i modernizaci 
semaforů na Žižkově náměstí nebo koordi-
nované řízení křižovatek náměstí Hrdinů X 
třída Svobody, náměstí Hrdinů X Havlíčkova, 
Hraniční nebo na třídě Kosmonautů.

Rozšiřujeme digitální 
dopravní ústřednu 

Systém dopravní řídicí ústředny nám 
umožňuje chytře řídit silniční provoz 
ve městě. Přidali jsme do ní funkci 

monitoringu zimní údržby a postupně na ni na- 
pojujeme i nové koordinované řízení křižova-
tek. V příštích letech chceme 
připojit monitoring parkování, 
detektory intenzity dopravy, 
infotabule s dojezdovými časy 
či nové meteostanice.

...

...

Stáhněte si aplikaci Chytrá Olomouc 
(dostupná pro Android i pro iOS).
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Postupně zavádíme chytré a energeticky 
úsporné veřejné osvětlení 

Zastaralé lampy vyměňujeme za chytrá LED svítidla. Ta jsou úspornější, bezpečnější 
a umožňují regulovat intenzitu i podíl modrého světla. Takto chceme v budoucnu řešit 
veřejné osvětlení v celé Olomouci. Proto jsme vypsali zakázku na přípravu Koncepce 

veřejného osvětlení, která by měla být dokončena v prosinci 2021. Zároveň s tím jsme za více 
než 2 miliony korun pořídili chytré osvětlení na cyklostezce podél Mlýnského potoka, na které 
nyní svítí 32 nových lamp.

...

8. Chytré město

V roce 2019 bylo obnoveno 32 lamp veřejného osvětlení a v roce 2020 dalších 64.
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Obnovujeme náš vozový park i s ohledem  
na životní prostředí 

V roce 2019 jsme městské policii pořídili tři moderní elektromobily společně se dvěma 
nabíjecími stanicemi, které jsme nechali vybudovat u jejich sídla. A pokud půjde vše, jak 
má, v roce 2021 jim pořídíme další dvě auta na hybridní pohon. Dopravní podnik pak 

disponuje jedním elektrobusem SOR NS 12 Electric, který je v provozu od roku 2018. I díky přis- 
pění Státního fondu životního prostředí vyměnil v červnu 2020 primátor města automobil Škoda 
Superb za malý ekologický elektromobil Škoda Citigo. 

První olomoucký elektrobus je dvanáctimetrový SOR NS 12 Electric.
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Zpřístupňujeme  
otevřená data  

Díky projektu Olomouc plánuje bu- 
doucnost se nám daří zpřístupňovat 
otevřená data veřejnosti. V roce 

2020 jsme spustili datový portál města, který 
slouží k jejich prezentaci. Postupně publiku-
jeme různé datové sady a aplikace odrážející 
naši činnost, jako jsou mapy brownfieldů, slou-
pů veřejného osvětlení, dětských hřišť nebo 
třeba olomoucké územní a regulační plány. 

Vylepšujeme aplikaci 
Moje Olomouc 

Přidáváme nové funkce do aplikace 
Moje Olomouc. Uživatelé v ní nově 
najdou polední menu z olomouckých 

restaurací a možnost hlášení závad a nedos- 
tatků ve veřejném prostoru. Díky ní mají Olo- 
moučané možnost ze svého mobilního telefo-
nu nahlásit objevený problém přímo tecnickým 
službám a ty se postarají o nápravu. Současně 
jsme upravili zobrazení i funkčnost mimořád-
ných zpráv a propojili události v kalendáři akcí 
s místy, kde se konají.

...

Stáhněte si aplikaci Moje Olomouc 
(dostupná pro Android i pro iOS).

data.olomouc.eu
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Myslíme i na datové sítě
Při stavbě nových komunikací a opravách těch stávajících dbáme i na umisťování no-
vých chrániček kabelů pro budoucí rozvod datových sítí. 

Digitalizujeme naše 
služby a posilujeme  
on-line komunikaci  
s občany  

V roce 2019 jsme spustili rezerva- 
ční systém pro konání svateb mimo 
obřadní síň radnice. Pro podnikatele 

a firmy chystáme elektronický objednávkový 
systém na vyřízení potřebných věcí na živnos- 
tenském odboru magistrátu. Poplatek za ko- 
munální odpad již dnes mohou všichni platit 
přes internet. Připravujeme také jednodušší 
možnost zaplatit poplatek i platební kartou.

...

...
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Zavádíme moderní technologie do  
fungování městské hromadné dopravy 

V roce 2019 jsme nainstalovali a zprovoznili inteligentní cedule na autobusových za- 
stávkách Dvořákova a Smetanovy Sady. Z těch Olomoučané snadno vyčtou informace 
o aktuálních jízdních řádech či zpožděních jednotlivých spojů. Zároveň na různých mís-

tech ve městě instalujeme nové jízdenkové prodejní automaty s možností platit kartou. Připravu-
jeme také možnost bezkontaktní platby kartou přímo ve vozech MHD.

V červenci 2020 spustil dopravní podnik nový on-line prodejní systém umožňující nákup jízdenek 
přes mobilní aplikaci SEJF a v prosinci 2020 i novou mobilní aplikaci DPMO. Ta kromě možnosti 
nákupu jízdenek obsahuje i spoustu dalších praktických funkcí. 

...

8. Chytré město

Stáhněte si aplikaci DPMO (dostupná 
pro Android i pro iOS) nebo vyzkoušej-
te nové jízdenkové prodejní automaty 
s možností platit kartou.
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Pečujeme o naše památky
Momentálně máme k dispozici hned několik dokumentů zabývajících se rozvojem pa-
mátkové péče ve městě a připravujeme další. Při údržbě olomouckých pamětihodností 
vycházíme především z Programu regenerace Městské památkové rezervace Olomouc 

pro období 2018–2023 a dlouhodobého Management plánu památky UNESCO pro Čestný 
sloup Nejsvětější Trojice. Na základě těchto materiálů pečujeme nejen o jednotlivé památky, ale 
i o celkový dojem historického centra Olomouce. Současně pracujeme i na ucelené koncepci 
rozvoje památkové péče pro příští roky. 

V letech 2019 a 2020 jsme opravili 
například kapli Nejsvětější Trojice  
v Nedvězí, kaple v Hejčíně, Týnečku  
a Nemilanech, kašnu Tritonů na ná- 
městí Republiky, kamenné kříže na 
Nové Ulici, v Černovíře, Lošově  
a Nedvězí, sochu Panny Marie  
v Pavlovičkách nebo Jihoslovanské 
mauzoleum v Bezručových sadech.
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Opravujeme budovu radnice a připravujeme 
nové expozice 

V roce 2019 byla zahájena památková obnova budovy historické radnice na Horním 
náměstí. Ta byla dokončena na podzim roku 2020. Následně začneme plánovat  
i úpravu vnitřních prostor. 

V květnu 2020 byly na jihozápadním nároží radnice dokončeny sluneční hodiny, které 
se na její fasádu vrátily po sto letech. I díky nim se historická radnice vrací do podoby, 
na kterou byli Olomoučané zvyklí do roku 1918. Rekonstrukci exteriéru završilo odha- 

lení třinácti původních barevných erbů nad oběma vchody. Zájemci se mohou těšit i na novou 
expozici věžníka, již najdou v opravené radniční věži. 

...
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Vracíme Jihoslovanskému mauzoleu  
původní účel 

První etapa rekonstrukce Jihoslovanského mauzolea byla dokončena už v roce 2017, 
kdy byly upraveny venkovní plochy a schodiště. Ve druhé etapě, která skončila v roce 
2019, pak prošel kompletní rekonstrukcí jeho interiér i exteriér. V této části jsme kladli 

důraz na to, aby tato památka zůstala i nadále přístupná veřejnosti a mohly se zde konat pietní 
akty. Do budoucna plánujeme ještě vyhotovení cedule se jmény padlých. Celý objekt mauzolea  
je nepřetržitě hlídán kamerovým systémem s napojením na městskou policii.
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Pořádáme kulturní akce a podporujeme  
kulturní organizace a jejich aktivity 

V roce 2019 jsme navýšili rozpočet na pořádání kulturních akcí ve městě. Díky tomu 
jsme mohli zorganizovat 16 různých událostí včetně oblíbeného Olomouckého tvarůž-
kového festivalu, Olomouckého masopustního veselí nebo barokních slavností. V roce 

2020 se bohužel většina akcí z důvodu epidemiologické situace nemohla uskutečnit.

Podporujeme také ostatní pořadatele. V letech 2019 a 2020 jsme na pořádání akcí, vydávání 
publikací nebo dlouhodobou činnost kulturních organizací přispěli částkou 28 milionů korun. 

V roce 2020 jsme podpořili například Hanácký mužský sbor Rovina, Divadlo Tram-
tarie, Komorní orchestr Iši Krejčího, Kašpárkovu říši, Street Art Festival, Podzimní 
festival duchovní hudby, Academia Film Olomouc, Dizajntrh a mnoho dalších.
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Jsme pro vícezdrojové financování kultury    
Zastáváme myšlenku vícezdrojového financování kultury, kdy by se na její podpoře 
měla podílet pestrá škála různých institucí, díky čemuž by se stala dostupnější pro 
všechny. V roce 2019 jsme mezi kulturní organizace a pořadatele kulturních akcí roz- 

dělili 14,5 milionu korun. Pro rok 2020 jsme z rozpočtu vyčlenili částku 13,5 milionu. Ta byla  
určena zejména na činnost kulturních organizací, festivaly, kulturní akce, Olomouc ve filmu,  
publikační činnost či nejrůznější mikrogranty. Přispěli jsme například na akci Divadelní červen 
nebo na představení Moravského divadla, Moravské filharmonie a baletu v rámci zahájení Dnů 
evropského dědictví 2020. Současně klademe důraz i na nefinanční podporu rozvoje kultury,  
což se týká pronájmů městských prostor, propagace nebo vzdělávání.
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Vylepšujeme zázemí pro spolkovou činnost  
Spolu s komisemi městských částí spolupracujeme i s místními spolky a zájmovými 
organizacemi. Nejenže vylepšujeme jejich zázemí, ale zároveň se všemožně snažíme 
podporovat spolkovou činnost. Přes komise městských částí těmto organizacím každo-

ročně finančně přispíváme na jejich aktivity a zároveň jim také poskytujeme městské prostory. 

Od roku 2019 užívá komise městské části Řepčín spolu s místním klubem seniorů nové prostory 
ve zrekonstruovaném suterénu budovy ZŠ Svatoplukova. Komise městské části Nedvězí bude po 
dokončení úprav sdílet svou pronajatou místnost v ulici Jilemnického s klubem maminek. V roce 
2020 jsme pak zařídili novým nábytkem i místnost komise městské části Droždín a tu nemilan-
skou to čeká v nejbližší době. V následujících letech navíc plánujeme vybavit jednotlivé komise 
lavicemi, stoly a párty stany, aby mohly pořádat své vlastní společenské akce. 

Prioritou činnosti spolku Naše Řepčínsko je mimo jiné širší zapojení občanů do 
společenského dění, zlepšování kvality života či oživení místních tradic a zvyků.
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Spoluorganizujeme sousedské aktivity  
i místní slavnosti  

Podporujeme sousedské aktivity i slavnosti pořádané v jednotlivých místních částech. 
V roce 2019 se na území města konala řada společenských akcí organizovaných buď 
přímo komisemi městských částí, nebo ve spolupráci s místními spolky a organizacemi. 

Šlo například o Slavnosti černého orla na Nové Ulici, Lazce zpívají koledy, rozsvěcení vánočního 
stromu s mikulášskou nadílkou v Droždíně, letní kino ve Slavoníně, Netradiční hasičskou soutěž  
v Radíkově, slavnostní otevření parčíku v Řepčíně nebo sousedskou slavnost v bývalé Úřední 
čtvrti. V roce 2020 bylo konání hromadných akcí z důvodu zhoršené epidemiologické situace 
částečně omezeno, ale i přesto se uskutečnila alespoň filmová promítání ve Slavoníně, Chomou- 
tovská pouť či Setkání u vody s hejčínskou a řepčínskou komisí. 
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Zapojujeme se do koordinace a propagace 
kulturních a společenských akcí  

I v roce 2019 jsme pokračovali  
v koordinaci a propagaci kulturních  
a společenských akcí pořádaných  

ve městě. Mediálně jsme zaštítili například Olo-
moucké barokní slavnosti, Vánoční trhy nebo 
Vinné slavnosti. V této oboustranně prospěšné 
formě spolupráce budeme pokračovat i nadále, 
a to zejména u projektů s regionálním, národ-
ním či mezinárodním významem. Každoročně 
navíc sestavujeme přehledný seznam kultur-
ních a sportovních událostí pořádaných ve 
městě a jednotlivé akce propagujeme i skrze 
naše sociální sítě. 

Chystáme digitální historickou  
encyklopedii města

Společně s naší knihovnou, Státním okresním archivem, Národním památkovým ústa- 
vem a Vlastivědným muzeem shromažďujeme od roku 2019 data z muzeí, archivů, kni- 
hoven i univerzity, která chceme využít v připravované digitální historické encyklopedii 

města, a zároveň pilně pracujeme na její konečné podobě. Vzhledem k množství obsahu bude 
tento unikátní projekt rozdělen hned do několika částí, jako jsou významné osobnosti, budovy,  
ulice nebo události. Ve spolupráci s firmou BACH jsme už stihli vytvořit první verzi aplikace,  
kterou nyní naplňujeme daty. Veřejnosti bychom ji chtěli představit v první polovině roku 2021. 

...
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Zlepšujeme fungování městské knihovny   
Rozšiřujeme nabídku kulturních a vzdělávacích programů Knihovny města Olomouce 
a vylepšujeme síť jejích poboček na území města. V letech 2019 a 2020 uspořádala 
městská knihovna ve svých pobočkách stovky různých tematických akcí, školení, výstav 

či besed pro mateřské a základní školy i širokou veřejnost, kterých se zúčastnilo několik tisíc 
návštěvníků. 

V roce 2020 proběhla veřejná architektonická soutěž na podobu nové pobočky v Trnkově ulici.  
Chceme, aby z nevyužívané kotelny vznikla moderní knihovna a komunitní centrum.

9. Kultura a památková péče

Vizualizace nové pobočky 
knihovny v Trnkově ulici.
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Pokračujeme v obnově sportovišť  
a dětských hřišť

Staráme se o více než stovku veřejně přístupných hřišť a sportovišť. Nové či opravené 
workoutové sestavy, prolézačky a sportovní vybavení mohou místní využívat například  
v parku Malého Noe (Neředín), na Tabulovém Vrchu, v Topolanech, Nedvězí nebo Kmo-

chově ulici. Každý rok vybíráme další vhodná místa pro stavbu nových dětských hřišť a sportovišť, 
pouze v roce 2020 jsme tuto tradici kvůli situaci způsobené epidemií museli částečně přerušit. 
Nové dětské hřiště jsme vybudovali na Mišákově ulici a další v lokalitách ulice Polívkova, Svato-
plukova (park Řepčín) a Kmochova (park Malého prince) budou realizovány v příštím období.

Přehled dětských hřišť a sportovišť v Olomouci najdete na: 
prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/detska-hriste
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Připravujeme rekonstrukci zimního stadionu
Příprava plánované rekonstrukce zimního stadionu pokračuje. Vydání stavebního po-
volení očekáváme začátkem roku 2021. Začít chceme rekonstrukcí střechy z důvodu 
jejího havarijního stavu. Zároveň chystáme veřejnou zakázku na výstavbu a provoz nové 

malé haly. Další etapy, pro které hledáme dotační zdroje od Národní sportovní agentury a z evrop-
ských fondů, se budou postupně realizovat v následujících letech. V roce 2020 jsme instalovali 
nové osvětlení, které má lepší vlastnosti, splňuje podmínky extraligy a také pro TV přenosy.

...

Vizualizace A2 Architekti.
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Otevíráme školní hřiště a tělocvičny  
veřejnosti

Školní hřiště u čtrnácti městských škol zůstávají mimo vyučování i nadále zdarma přís- 
tupná veřejnosti, a to i s možností zapůjčení sportovního náčiní. Abychom tuto možnost 
Olomoučanům zajistili, přispíváme školám na provoz hřišť stovkami tisíc korun ročně. 

Zároveň školní sportoviště postupně rekonstruujeme. Za 6,7 milionu korun jsme opravili hřiště  
u ZŠ Mozartova a připravujeme studii na výstavbu nového sportoviště v areálu ZŠ Gorkého, kde 
zatím venkovní hřiště úplně chybí. Je připravena také projektová dokumentace na hřiště ZŠ 
Demlova a ve spolupráci s útvarem hlavního architekta řešíme sportovní plochu pro ZŠ Gagari-
nova v Droždíně. V roce 2021 vyměníme také povrch na hřišti v areálu ZŠ Dvorského na Svatém 
Kopečku.
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Modernizujeme  
sportoviště   

Postupně investujeme do moderni- 
zace olomouckých sportovišť. V roce  
2019 jsme například zrekonstruovali 

skate park v Neředíně a nového hřiště s umě-
lým povrchem se dočkali sportovci v Nedvězí.  
V roce 2020 se za podpory města rozšířila 
tělocvična ve Slavoníně, vylepšil se sportovní 
areál TJ Lokomotiva Olomouc a tenisté z klubu 
TJ Milo Olomouc dostali částku 900 tisíc korun  
na novou nafukovací halu. Finančně se podílí-
me také na rekonstrukci atletického stadionu.

Propagujeme sport  
a zdravý životní styl 

Od roku 2019 najdou sportovci i fa- 
noušci všechny důležité informace 
v nové aplikaci Sportuj v Olomouci. 

Ta nabízí nejen podrobný přehled plánovaných 
sportovních akcí, olomouckých sportovišť, klu-
bů nebo skupin, ale zároveň umožňuje stát se 
plnohodnotnou součástí sportovní komunity.

www.sportujvolomouci.cz
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Podporujeme sportovní akce a sportovní  
organizace ve městě

Po celý rok v Olomouci podporujeme konání nejrůznějších sportovních akcí i činnost 
místních sportovních organizací. Z částky přesahující 30 milionů korun každoročně 
vyhrazené pro sport podporujeme pořádání sportovních akcí a činnost sportovních 

organizací a pomáháme i ligovým klubům SK Sigma Olomouc a HC Olomouc nebo pořadatelům 
Olomouckého půlmaratonu, který se bohužel v roce 2020 nemohl z důvodu epidemie uskutečnit. 
Zároveň jsme v roce 2020 podpořili konání zářijového Olympijského dne, kterého se zúčastnili 
slavní sportovci jako například oštěpař Jan Železný, moderní pětibojař David Svoboda nebo 
tenista Radek Štěpánek. Od roku 2020 jsme navíc zavedli i možnost žádat o finanční podporu 
sportovních aktivit v průběhu celého roku.
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Zatraktivňujeme volnočasové  
a rekreační areály

Snažíme se vytvářet dobré podmínky pro všechny, kdo si chtějí ve volném čase aktivně 
odpočinout. Proto každoročně investujeme do výstavby nových dětských hřišť či sídlišt-
ních sportovišť, jako jsou workoutová hřiště nebo venkovní posilovny. V roce 2019 jsme 

mimo jiné pomohli vybudovat nové, volně přístupné discgolfové hřiště v kempu Krásná Morava.  
Z rozpočtu města pro rok 2020 jsme pak na podporu a rozvoj volnočasových areálů vyčlenili dal- 
ších 35 milionů korun, ale kvůli situaci spojené s epidemií koronaviru jsme museli většinu pláno-
vaných projektů odložit. Přesto věříme, že se k nim brzy vrátíme. 
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Rozvíjíme partnerství 
mezi sportovními 
kluby, školami  
i veřejností     

Město fandí. Tak se jmenuje nový 
projekt, kterým chceme zvýšit atrak-
tivitu sportu a pohybových aktivit 

mezi občany. A začali jsme u dětí. V roce 2019 
jsme školákům rozdali volné vstupenky na 
utkání SK Sigma Olomouc a v propagaci spor-
tu budeme pokračovat i nadále. Podporujeme 
pořádání nejrůznějších přednášek či setkání  
s vrcholovými sportovci na školách. 

Opravíme plavecký  
stadion 

Že si areál olomouckého plavecké-
ho stadionu zaslouží modernizaci,  
o tom není pochyb. Novým provo-

zovatelem plaveckého stadionu je od roku 
2021 olomoucký aquapark. Ihned po převzetí 
jeho správy začne připravovat žádost o dotaci. 
Opravy se v následujících letech dočká bazé-
nová vana i střecha.

...
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Lákáme do Olomouce turisty se zájmem  
o historii a kulturu

Při propagaci města doma i v zahraničí klademe důraz na jeho historický a kulturní 
potenciál. Olomouc je plná turistických lákadel včetně nejrůznějších architektonických 
památek, muzeí, galerií, kostelů a jiných historických pamětihodností. To všechno se 

snažíme zviditelnit prostřednictvím sociálních sítí, propagačními materiály nebo cílenou inzercí  
v médiích. V roce 2020 jsme podpořili průvodcovské služby v kostelech, zorganizovali Národní 
zahájení Dnů evropského dědictví nebo jsme pro veřejnost zpřístupnili slavnostní sál základní 
školy Komenium. Současně jsme vydali knihu Duchovní Olomouc či publikaci k 20. výročí zap- 
sání Čestného sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO. 

Secesní Vila Primavesi byla postavena mezi lety 1905–1906. 
Majitelům děkujeme za její zpřístupnění veřejnosti.
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Turisticky atraktivní akce organizujeme  
po celý rok

Pro turisty i místní občany celoročně organizujeme spoustu akcí kulturního, společen-
ského i sportovního charakteru. V červnu 2020 jsme spustili projekt Letní Olomouc, 
který Olomoučanům nabídl ucelený přehled událostí konajících se ve městě. Na speci-

ální microsite letni.olomouc.eu si každý mohl snadno zjistit, kdy se koná jeho oblíbená akce nebo 
kde může využít slevovou turistickou kartu Olomouc Region Card. Současně jsme zorganizovali  
i první ročník letního multižánrového hudebního festivalu Večerní pohoda u Trojice, který se konal 
na Horním náměstí každý prázdninový víkend. 

www.olomoucregioncard.cz
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Propagujeme naše akce doma i ve světě
Chceme, aby si Olomouc mohl vychutnat opravdu každý. Proto jsme od roku 2019  
posílili mediální propagaci města. Na reklamě jednotlivých událostí spolupracujeme  
s agenturou Czech Tourism, Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, Sdružením 

cestovního ruchu či Olomouckým krajem. Konkrétně jsme takto podpořili například Tvarůžkový 
festival, Barokní slavnosti, Olomoucký půlmaraton, masopustní veselí nebo Národní zahájení  
Dnů evropského dědictví. Podporujeme také publikační činnost o historii i současnosti Olomouce.

Olomouc,
to musíte

zažít...
365 dnů plných emocí a historie

www.tourism.olomouc.eu

11. Cestovní ruch a marketing

V roce 2020 jsme podpořili vydání 
mnoha knih. Jednou z nich je  
i Historický atlas Olomoucka.
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Oživujeme  
i Dolní náměstí

Od roku 2019 se do lokality Dolního 
náměstí a jeho okolí přesunuly po-
pulární Olomoucké vinné slavnosti 

a zároveň jsme zde instalovali i dočasnou letní 
scénu určenou pro pořádání nejrůznějších 
kulturních událostí. S rozvojem společenských  
a uměleckých akcí jsme pak na Dolním ná-
městí pokračovali i v roce 2020, kdy jsme zde 
umožnili vystupování malých hudebních usku-
pení či organizaci výstav. V budoucnu chceme 
oživit také vznikající olomouckou náplavku.

Obnovíme vodopád  
v Bezručových  
sadech

V roce 2019 jsme začali plánovat 
obnovu vodopádu v Bezručových 
sadech. Na základě vypracované 

projektové dokumentace začneme se stavbou 
nové podzemní šachty a přípravou vodní plo- 
chy. Dokončení vodopádu je naplánováno na 
rok 2021.

...
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Pracujeme na nové strategii rozvoje  
cestovního ruchu 

Olomouc jako město velkého historického významu a nemenšího turistického poten-
ciálu si zaslouží jasný plán, jak její jméno a jedinečnou atmosféru šířit co nejdál. Výběr 
zpracovatele nové Strategie rozvoje cestovního ruchu na období 2021–2026 by měl 

proběhnout v roce 2021.

...

Podporujeme rozvoj botanické zahrady,  
rozária a Korunní pevnůstky

Od roku 2019 aktivně podporujeme společný rozvoj botanické zahrady, rozária a Ko- 
runní pevnůstky i akce, které se zde konají. Jednotlivé společenské, kulturní nebo 
sportovní události pravidelně propagujeme na našich sociálních sítích nebo v tisku.
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Hledáme nové  
zdroje pitné vody   

Stávající zdroje vody jsou pro město  
Olomouc dostačující. Pokud by ale 
došlo k zásadnímu omezení limitů 

pro čerpání vody v chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví, mohla by se naše situace 
zkomplikovat. Proto jsme v roce 2020 pomohli 
připravit podklady pro podání žádosti o dotaci 
na vypracování studie, která by se touto pro-
blematikou zabývala.

...

Připravujeme se na 
změny klimatu  

Na začátku roku 2020 jsme rozhodli  
o vypracování adaptační strategie 
na změny klimatu, na kterou jsme 

získali dotaci z Norských fondů. Ta by měla  
být dokončena v první polovině roku 2022.  
Na základě doporučení vyplývajících z této 
strategie pak budeme realizovat konkrétní  
opatření. I u nich počítáme s využitím peněz  
z Norských fondů nebo Operačního programu 
životní prostředí. 

...
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Rozvoj a údržba 
městské zeleně  
dostanou jasnou 
strategii  

Od roku 2019 shromažďujeme 
podklady a analýzy pro tvorbu nové 
strategie zeleně a managementu 

údržby na následující roky. V roce 2021 má 
být strategie finálně schválena. Mimo jiné pak 
poslouží jako jeden z podkladů pro připravo- 
vaný program rozvoje historických parků  
v Olomouci.

...

Hledáme způsoby využití srážkové vody  
Po projednání s odborníky i veřejností jsme v roce 2019 schválili koncepci hospodaření 
se srážkovými vodami. Máme novou studii, která mapuje možnosti využití dešťové vody 
či potenciál modrozelené infrastruktury ve veřejném prostoru. Plánujeme vybudovat 

zelené střechy na ZŠ Demlova, postavit objekty pro hospodaření se srážkovou vodou u zoologic-
ké zahrady na Svatém Kopečku či zrekonstruovat Šantovu ulici s využitím principů modrozelené 
infrastruktury.

Plánujeme také revitalizaci lužního lesa v přírodní rezervaci Království u Grygova. Cílem této ob-
novy lesního majetku města Olomouce je navrátit vodu do této lokality a zadržet ji zde prostřed-
nictvím obnovy koryt kanálů a vodních tůní.

...
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Obnovujeme poškozené lesy  
S ohledem na klimatické změny a kůrovcovou kalamitu je potřeba zakročit a pokusit  
se zachránit co nejvíce z lesů zasažených suchem a škůdci. Proto se v městských 
lesích zaměřujeme na výsadbu pestré škály dřevin s velkým zastoupením listnatých 

stromů. Takové porosty, které se skládají i ze čtyř a více druhů, jsou totiž mnohem odolnější než  
ty jednodruhové. Spolu s tím klademe důraz i na přirozenou obnovu těchto porostů. S obnovou 
lesů nám pomáhají také dobrovolníci z řad veřejnosti. 

12. Životní prostředí

V roce 2019 bylo vysazeno 1 484 810 sazenic a v roce 2020 dalších  
1 114 040. Pro srovnání: v roce 2014 to bylo jenom 154 700 kusů.
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Vybudujeme moderní odpadové centrum  
V roce 2021 bychom měli mít hotovou projektovou dokumentaci Odpadového centra 
Olomouc. To vznikne ve Chválkovicích a bude se skládat z nového RE-USE centra pro 
zpětný odběr použitých výrobků, nové třídicí linky, sběrného dvora a školicího centra. 

Stavba, na kterou jsme získali dotaci z Operačního programu životní prostředí, je naplánovaná na 
roky 2022–2023.

...

Nové překladiště odpadů v Olomouci–Chválkovicích.
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Modernizujeme sběr odpadů na  
olomouckých sídlištích   

V letech 2019 a 2020 se nám na olomouckých sídlištích podařilo navýšit počet kon-
tejnerů na tříděný odpad. V některých místech jsme zavedli i sběr bioodpadu a jedlých 
olejů a tuků. Více odpadu se pak vejde do kontejnerů na Nových Sadech, kde se díky 

dotacím podařilo vyměnit staré nadzemní nádoby za nové polopodzemní. 
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Zlepšujeme kvalitu 
ovzduší ve městě  

Kvalitu ovzduší ve městě průběžně 
sleduje a měří monitorovací stanice 
u Velkomoravské ulice, která nám 

poskytuje cenná data. V současné době čeká- 
me na schválení národního, případně krajské- 
ho programu zaměřeného na snižování emisí. 
Ten by měl určit, jaká opatření bude nutné 
zapracovat do programu zlepšování kvality 
ovzduší pro příští čtyři roky, jímž se pak bude-
me řídit.

V současné době máme v Olomouci 3 aktivní 
měřící stanice: v Hejčíně (vlastníkem je Český 
hydrometeorologický ústav), na Šmeralově ul. 
(vlastníkem je Zdravotní ústav Ostrava) a na ul. 
Velkomoravská (vlastníkem je město).

...

Připojili jsme se k Paktu starostů  
a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

Podpisem paktu jsme se zavázali snížit emise CO2 (a případně i dalších skleníkových 
plynů) na území města alespoň o 40 % do roku 2030, a to zejména prostřednictvím 
zvyšování energetické účinnosti a širšího využívání obnovitelných zdrojů energie, a také 

zvýšit odolnost města vůči dopadům změny klimatu.
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Oživujeme řeku Moravu  
V současnosti budovaná protipovodňová opatření mají za cíl nejen ochránit město před 
velkou vodou, ale i zatraktivnit okolí řeky. Chceme, aby se řeka Morava zapojila do běž-
ného života Olomoučanů a stala se vyhledávaným místem pro trávení volného času. Po 

dokončení stavby náplavky jsme na pravém břehu u vysokoškolských kolejí vysadili nové stromy, 
keře či popínavé rostliny. Pobyt u vody lidem zpříjemňují i nové lavičky a odpadkové koše. 

Počítáme dále s vytvořením úvaziště plavidel, propojovacího betonového schodiště  
a dvou vyhlídkových teras v blízkosti ulic Šmeralova a Blahoslavova. ...

Více informací o budovaných protipovodňových opatřeních najdete na: 
protipovodnovaopatreni.olomouc.eu
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13.  
Partnerství
#menimeolomouc
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Spolupracujeme na místní úrovni
Olomouc jako součást většího celku aktivně spolupracuje s mnoha institucemi, které 
ve městě působí nebo ho svou působností přesahují. Každý z našich partnerů je jiný  
a od toho se odvíjí i oblasti naší spolupráce. U jednacího stolu pravidelně zasedáme  

s Olomouckým krajem, se kterým řešíme pestrou škálu témat od dopravy až po rozvoj cestovního 
ruchu. O zahraniční vztahy se pak staráme společně s Univerzitou Palackého. Neméně důležitou 
roli však hrají i Olomoucké arcibiskupství nebo Armáda ČR, s níž organizujeme různé pietní akty 
či Mezinárodní festival vojenských hudeb. Spolupracujeme také s Okresní hospodářskou komo-
rou Olomouc, místními spolky, Fakultní nemocnicí Olomouc a Vojenskou nemocnicí na Klášter-
ním Hradisku. Komunikace mezi městem a všemi zmíněnými institucemi je velmi aktivní a častá.

Mezinárodní festival vojenských hudeb, který pořádáme s Armádou ČR.
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Rozvíjíme mezinárodní spolupráci
Olomouc má celkem dvanáct partnerských měst po celém světě. A se všemi aktivně 
spolupracujeme. V roce 2019 jsme na zahraniční aktivity města přispěli částkou 300 
tisíc korun a v roce 2020 částkou 400 tisíc. Nejčastěji podporujeme školní výměnné 

pobyty nebo sportovní a kulturní akce konané u nás i v zahraničí. Olomoucké zájmové a vzděláva-
cí organizace společně se svými zahraničními protějšky připravují nejrůznější výstavy, konference 
či vzdělávací programy. Současně pořádáme i různé společenské události, jako je Česko-Sloven-
ský ples nebo Setkání partnerských měst a obcí V4, které se za podpory Mezinárodního vise-
grádského fondu uskuteční v roce 2021. Ten se ponese v duchu česko-maďarských vztahů. 

Naším francouzským partnerem je pařížská čtvrť Antony,  
se kterou Olomouc navázala vztahy již v roce 1990.
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Zajímáme se o firmy působící ve městě  
a zaměstnávající Olomoučany

Zajímáme se o problémy místních firem. Vedení města v letech 2019 a 2020 navští- 
vilo například společnosti Wanzl v Hněvotíně, Sigma Group v Lutíně, M.L.S. Holice, 
Haryservis, Oltis Group či Lorika CZ.

Náš odbor strategie a řízení ve spolupráci s poradenskou společností Berman Group a Okresní 
hospodářskou komorou Olomouc uskutečnil průzkum podnikatelského prostředí, kterého se zú-
častnili majitelé a vrcholoví manažeři 40 olomouckých firem. Jednalo se jak o velké zaměstnava-
tele a investory, tak i malé a střední firmy s velkým růstovým potenciálem. Z průzkumu vyplynulo, 
že firmy se potýkají především s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Nejvíce by ocenily 
zrychlení a zefektivnění fungování státní správy, zlepšení dopravní infrastruktury ve městě včetně 
uskutečnění klíčových staveb a vyšší podporu technického a učňovského školství. Za nejpozitiv-
nější vlastnosti města Olomouce považují příjemné prostředí pro život, bohatý kulturní a sportovní 
život, pocit bezpečí, geografickou polohu města a z ní plynoucí dobrou dopravní dostupnost.
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Rozšiřujeme spolupráci s univerzitou
Přítomnost Univerzity Palackého ve městě pro nás znamená také mnoho příležitostí 
ke vzájemné spolupráci. Ta už výborně funguje například v oblasti kultury, kde podpo-
rujeme mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů AFO či programy pořádané 

Pevností poznání. Nebo v oblasti sociální, kam spadá třeba projekt pro seniory realizovaný ve 
spolupráci s fakultou tělesné kultury. V následujících letech bychom se chtěli společně zaměřit  
i na vzdělávání různých věkových skupin nebo na přípravné kurzy pro průvodce. Ty plánujeme ve 
spolupráci s olomouckým informačním centrem a jazykovými katedrami filozofické fakulty. Sou-
časně jsou zástupci univerzity i členy mnohých odborných komisí města a svými podněty otvírají 
nové možnosti spolupráce v dílčích oblastech.

Pevnost poznání. Místo, kde věda žije. 
www.pevnostpoznani.cz
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Jsme součástí Olomoucké aglomerace
Projekt Integrované teritoriální investice (ITI) má za cíl prohloubit vzájemnou spolupráci 
mezi institucemi se vztahem k našemu regionu a usnadnit čerpání evropských dotací 
na velké akce. Díky tomu můžeme společně připravovat projekty s lokálním přesahem, 

které bychom sami neufinancovali. Mezi lety 2014–2020 bylo v Olomoucké aglomeraci v rámci 
ITI vyhlášeno 60 různých výzev za více než 7,8 miliardy korun. 
Řídící výbor se pak rozhodl podpořit přes 250 záměrů za více 
než 4 miliardy. Do roku 2019 se podařilo využít dotace ve výši 
jedné miliardy korun. 
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Olomouc v době 
koronavirové  
krize
#menimeolomouc
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Spolu to zvládneme!
Nebyla sice součástí programového prohlášení, ale vzhledem k tomu, že se v roce 2020 stala 
tématem číslo jedna, své místo si zaslouží – koronavirová krize. Epidemie prověřuje nejen naše 
schopnosti, ale i odhodlání a nebývalou soudržnost všech Olomoučanů. Jarní nouzový stav ovlivnil 
celou společnost. Počínaje ekonomikou přes sociální oblast, školství a bezpečnost až po Magis-
trát města Olomouce. A i když se situace v létě zlepšila, COVID-19 nezmizel. Právě naopak. Na 
podzim roku 2020 přišla ještě silnější druhá vlna. Je jasné, že pandemie ovlivní život ve městě  
a ekonomiku města i státu na mnoho let dopředu. 

Olomouc v době koronavirové krize

V roce 2020 měla koronavirová 
krize dopad na rozpočet města  
v souvislosti s výpadkem příjmů  
a nákupem ochranných pomůcek 
ve výši 108,39 milionu korun.
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Zajistili jsme a rozdali ochranné pomůcky   
Prvotní situace po vyhlášení nouzového stavu v březnu byla poměrně hektická a náročná. V nej-
krizovějších chvílích na jaře jsme rychle zajistili dodávku 150 350 respirátorů FFP2 za 24 milionů 
korun,197 000 roušek za 4,5 milionu a tisíce litrů dezinfekce. Od občanů jsme vykoupili 19 721 
šitých roušek. Za pomoci našich dobrovolných hasičů, Charity Olomouc, skautů a odborů magis-
trátu jsme všechny tyto pomůcky neprodleně distribuovali mezi zdravotníky, sociální pracovníky, 
policisty, obyvatele domovů seniorů a další ohrožené skupiny. Poskytli jsme ochranné pomůcky 
také okolním obcím.

Velká pomoc v tomto směru přišla i od olomouckých firem, partnerských měst a samotných Olo- 
moučanů. Například Oltis Group darovala 620 ks roušek s nanotechnologií v hodnotě 50 840 
korun. Správa kolejí a menz Univerzity Palackého věnovala 100 ks šitých roušek. Další materiál  
a služby poskytly společnosti Farmak, Nutrend, EGT Expres, Škoda Auto DigiLab nebo Ozon 
Koncept. Partnerské město Kunming z Čínské lidové republiky zaslalo darem 20 000 jednorá-
zových roušek v hodnotě 163 454 korun. Další tisíce jich ušili a s naší pomocí rozdali samotní 
občané. Za dar 1 500 ks šitých roušek patří dík i zdejší vietnamské komunitě. 
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Komunikace  
s obyvateli 
Okamžitě po každém jednání bezpečnostní 
rady města a později i krizového štábu jsme 
pořádali tiskové konference a vydávali tiskové 
zprávy s konkrétními informacemi o aktuálních  
opatřeních. Také jsme spustili speciální webo- 
vou stránku, kde i nadále zveřejňujeme všech- 
ny informace související s koronavirovou  
situací a jejím řešením v Olomouci. 

Podpořili jsme  
terénní sociální  
pracovníky  
Hned po vyhlášení nouzového stavu jsme 
začali jednat s Charitou o spolupráci při zajiš-
tění služeb terénních sociálních pracovníků. 
Charita nabídla do společné iniciativy svou 
stále se rozrůstající síť dobrovolníků a město 
se postaralo o jejich organizaci a potřebný 
materiál. Pomohli jsme také se zajištěním 
výpůjčky nových vozidel pro týmy rozvážející 
potraviny osamělým seniorům.

covid19.olomouc.eu
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Ulehčili jsme podnikatelům  
Už od počátku nouzového stavu jsme se snažili najít cestu, jak pomoci olomouckým živnostníkům 
a firmám. Těm, co sídlí v našich nemovitostech nebo podnikají v areálech škol a v tělocvičnách, 
jsme na čtvrt roku odpustili nájemné. Současně jsme pro rok 2020 upustili i od poplatku za ven- 
kovní zahrádky hospod, kaváren a restaurací. Tato opatření podnikatelům ušetřila více než 5,5 
milionu korun, které místo toho mohli vynaložit na boj s následky koronavirové krize. 

Postižené podnikatele a olomoucké organizace jsme podpořili také kampaní Olomouc si pomáhá. 
Na internetové stránce www.olomoucsipomaha.cz se shromáždila nabídka místních podnika-
telů či živnostníků v době, kdy jejich provoz musel být omezen nebo uzavřen.

Vynucená omezení 
Po vypuknutí koronavirové krize jsme se mu-
seli rozhodnout, jestli i nadále budeme provo-
zovat jindy zcela běžné služby, jako jsou školky, 
školy či městskou hromadnou dopravu, nebo 
jejich provoz dočasně přerušíme. Abychom 
zamezili šíření koronaviru, museli jsme nejprve 
uzavřít základní školy a následně, dle pokynů 
Ústředního krizového štábu, i ty mateřské.  
Nechtěli jsme však nechat na holičkách pra-
covníky v první linii. Proto jsme zajistili fungo-
vání mateřské a základní školy alespoň pro 
děti záchranářů, policistů a zdravotníků.
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