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Zápis z jednání ze dne 27. 2. 2020 

Téma: 1. setkání Pracovní skupiny pro MA21 

 

Místo:  zasedací místnost primátora SMOl 

Účastníci:  Veřejný sektor 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (Odpovědný politik pro MA21, primátor SMOl), 
Mgr. Kateřina Přidalová (Koordinátorka MA21, odbor strategie a řízení MMOl), 
Mgr. Dušan Struna, Ing. Martin Luňáček (odbor strategie a řízení MMOl), Mgr. Jan 
Langr (odbor informatiky a Smart City MMOl), Eva Kolářová, DipMgmt (náměstkyně, 
gesčně zodpovědná za odbor sociálních věcí), doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. 
(náměstek, gesčně zodpovědný za odbor školství), Ing. Otakar Bačák (náměstek, 
gesčně zodpovědný za odbor městské zeleně a odpadového hospodářství), 
Mgr. Petr Kocourek, MBA (Dopravní podnik města Olomouce, a. s.), prof. MUDr. 
Roman Havlík, Ph.D. (Fakultní nemocnice Olomouc), doc. RNDr. Jaroslav Burian, 
Ph.D. (UPOL - Přírodovědecká fakulta), Mgr. Jitka Doležalová, Ph.D. (Pevnost 
poznání - centrum popularizace UP)  

Neziskový sektor 

Rozálie Stejskalová, Anna Tabášková (Udržitelný Palacký), PhDr. Petr Prinz 
(Charita Olomouc) 

Podnikatelský sektor 

PhDr. Radim Kašpar, MBA (OKH Olomouc) 

Stálí hosté (zástupci politických klubů v ZMO) 

Mgr. Pavel Hofírek (ČSSD, ředitel ZŠ Olomouc, Stupkova 16), Mgr. Hynek Melichar 
Ph.D. (Piráti a Starostové)    

Neúčast: Veřejný sektor 

 Mgr. Markéta Záleská (náměstkyně, gesčně zodpovědná za odbor cestovního 
ruchu, kultury a sportu), RNDr. Lenka Prucková (Knihovna města Olomouce), 
Michal Bartoš (Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.), 
Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy - UPOL) 

Stálí hosté (zástupci politických klubů v ZMO) 

zástupci ProOlomouc, ODS, KDU-ČSL, SPD a SPOZ, KSČM     

 

1. Koordinátorka pro MA21 Mgr. Kateřina Přidalová zahájila jednání Pracovní skupiny pro MA21 
(dále jen „PS pro MA21“) a úvodem představila metodu místní Agenda 21 (dále jen „MA21“) 
(viz přiložená prezentace) a seznámila přítomné s posláním a cíli PS pro MA21. 

2. Mgr. Dušan Struna, vedoucí oddělení strategického rozvoje, odboru strategie řízení, vyzval 
všechny členy PS pro MA21, aby kontaktovali koordinátorku pro MA21 s případným návrhem 
realizace aktivity, týkající se témat MA21 a udržitelného rozvoje, pokud budou považovat 
spolupráci s městem za přínosnou. Zároveň uvedl, že pokud bude město plánovat akci, týkající 
se témat MA21 a udržitelného rozvoje, vyzve členy PS pro MA21 ke vzájemné spolupráci. 

3. Úvodní řeč zakončil primátor SMOl Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, odpovědný politik pro MA21, 
který vysvětlil, že témata udržitelného rozvoje a MA21 nejsou ve městě novou záležitostí a již 
nyní jsme schopni naplňovat mnoho ukazatelů v rámci MA21 stávajícími aktivitami. Jako 
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příklad uvedl otevřenou transparentní radnici či participaci v rámci komisí místních částí. Také 
se věnoval tématům odstraňování světelného smogu ve městě či udržitelné dopravě.   

4. Následně se vzájemně představili všichni ostatní členové PS pro MA21, představili 
zastupované subjekty a uvedli témata udržitelného rozvoje a MA21, která je zajímají a v rámci 
kterých by chtěli případně s městem spolupracovat:   

 Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek pro oblast školství, se věnoval tématům 
přístupnosti hřišť základních škol ve městě pro širokou veřejnost, zeleným střechám 
na objektech základních škol a také využití dešťové vody. 

 Eva Kolářová, DipMgmt, náměstkyně pro sociální oblast, připomenula existující Program 
prevence kriminality a také projekt Estetizace veřejného prostranství, který je spojen 
s činností Komisí místních částí. Rovněž zmínila téma bezdomovectví a realizaci úklidů 
v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 

 PhDr. Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc, poukázal na jednu z hlavních rolí zastupovaného 
subjektu, a to spojovat lidi navzájem v rámci Olomouce a okolí. Upřesnil, že téma 
bezdomovectví zabírá pouze cca ¼ činností charity. Mimo výše uvedené sociální spojování 
se charita zabývá různými komunikačními aktivitami a také ekologií. Vedle toho PhDr. Prinz 
připomněl pořádání tříkrálové sbírky a existenci spolku Potravinová banka Olomouckého 
kraje.   

 Ing. Martin Luňáček z Magistrátu města Olomouce, odboru strategie a řízení, hovořil 
o tématech udržitelné mobility, kterou se teď město intenzivně zabývá, a zmínil s tím 
související projekt Spokojená Olomouc a strategický dokument Plán udržitelné městské 
mobility Olomouc (PUMMO). Rovněž zmínil parkovací politiku, na jejíž nové podobě město 
v současnosti pracuje. Dále Ing. Luňáček vzpomenul přípravu tzv. Adaptační a mitigační 
strategie města Olomouce, která by v případě získání finančních prostředků z externích 
zdrojů (z Norských fondů 2014–2021) měla být příští rok zpracována.  

 Mgr. Petr Kocourek z Dopravního podniku města Olomouce, a. s. navázal na téma městské 
mobility a také krátce pohovořil o projektu Spokojená Olomouc. Následně zmínil probíhající 
budování bezbariérových ostrůvků na zastávkách MHD ve městě a připomněl s tím 
související projekt Bezbariérová Olomouc. 

 Ing. Otakar Bačák, náměstek pro oblasti městské zeleně a odpadové hospodářství, krátce 
uvedl aktivity v rámci těchto zmíněných oblastí, jež má ve své gesci. Rovněž zmínil projekt 
Estetizace veřejného prostranství. Následně se také věnoval městské mobilitě, v rámci 
které poukázal na disponibilitu města nízkopodlažními autobusy a zvláštními službami 
v MHD (mj. spolupráci s tyflocentrem nebo možnost koupě elektronických jízdenek). 

 Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, mluvil o místech 
trvalé zeleně. Dále hovořil o cyklostezkách, podpoře dopravy na kolech a s tím 
souvisejících možných řešeních parkování/uložení těchto kol. Vedle toho otevřel téma 
sdíleného parkování, a to zejména v zázemí i okolí Fakultní nemocnice Olomouc.  

 Mgr. Pavel Hofírek, stálý host PS pro MA21 za klub ČSSD a ředitel ZŠ Olomouc, Stupkova 
16, zmínil téma využití fotovoltaických panelů na střechách základních škol a vhodnost 
využití tzv. modré střechy na ZŠ Stupkova, která se skládá ze 7 budov s plochou střechou. 
Mluvil také o třídění odpadů na ZŠ a v návaznosti na to otevřel i otázku nemožnosti 
nakládání s přebytky jídla a potravin ve školních jídelnách. Závěrem zmínil akci 
UPOL - Ride to school a zájem žáků ZŠ účastnit se jí, přičemž poukázal na související 
problematiku uschování kol po dobu výuky (školy mají malé možnosti jak jej zajistit).  

 PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc, zmínil nejprve 
aktivitu Snídaně s primátorem, kterou ve spolupráci s městem OKH Olomouc pořádala 
a v rámci které se primátor města sešel se zástupci podnikatelského sektoru a diskutovali 
na vybraná témata. Dále mluvil o plánované akci tzv. Public 5S Olomouc, na kterém 
se rovněž spolu s městem podílí a v rámci kterého bude uklizen a zveleben vybraný 
veřejný prostor se zapojením veřejnosti. Stejně tak se zmínil o tématech podpory 
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polytechnického vzdělávání, konferenci Smart City konané v Olomouci, o oblasti 
energetiky, zelených střechách a také o společenské odpovědnost firem (CSR). 

 Mgr. Jan Langr, koordinátor rozvoje chytrého města, stručně představil koncept a podobu 
Chytrého města v rámci města Olomouce a zmínil rovněž strategický dokument Plán 
pro chytrou Olomouc, jehož tvorba nyní probíhá. Také vyzval členy PS pro MA21, aby ho 
v případě zájmu kontaktovali, buď s dotazy v oblasti Smart City. Ale také s návrhy projektů 
k realizaci pro Statutární město Olomouc, případně projektů, které by se mohli konceptu 
Smart city týkat a plánují je členové pracovní skupiny realizovat ve svých institucích.      

 Mgr. Jitka Doležalová, Ph.D., zastupující Pevnost poznání - centrum popularizace UP, 
nejprve zmínila obor geoinformatiky, týkající se například získávání digitálních 
geografických údajů v terénu či geografických informačních systémů. Dále uvedla, 
že Pevnost poznání se zabývá především vzděláváním a osvětovou činností zaměřenou 
mj. i na ekologická témata stejně jako volnočasovými aktivitami. V souvislosti s tím zmínila 
některé pořádané akce, a to například: Modrý den pro děti s autismem, Noc vědců, 
Pevnost proti rakovině či Přírodovědný jarmark. 

 Doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, Přírodovědecké 
fakulty, se věnoval tématu územního plánování, dopravy, geoinformatiky 
či tzv. geoparticipace a s tím souvisejícího hlášení závad. Zmínil také projekty řešené 
v rámci Technologické agentury České publiky (TAČR). Dále hovořil o četných 
studentských praxích, které fakulta studentům umožňuje, a to například v souvislosti 
s tzv. Open daty, kdy se studentské práce zaměřují zejména na město Olomouc. Vznikají 
tak a do budoucna by dále mohly vznikat nové projekty, v rámci kterých by bylo statutární 
město Olomouc v roli aplikačního garanta. 

 Rozálie Stejskalová a Anna Tabášková, zastupující studentskou iniciativu Udržitelný 
Palacký, nejprve poukázaly na nutnost společenské odpovědnosti, kterou i prostřednictvím 
iniciativy chtějí posílit. Realizací nejrůznějších aktivit, týkajících se témat udržitelného 
rozvoje, se snaží inspirovat studenty univerzity a zároveň i jejich učitele. Iniciativa 
uskutečňuje jak dlouhodobé projekty – Freeshop, Freefood, Dolej si nebo Mapa udržitelná 
Olomouc, tak realizuje i osvětové akce, jako například kampaň Think Out of the Bin. 

 Mgr. Hynek Melichar Ph.D., stálý host PS pro MA21 za klub Piráti a Starostové, vyjádřil 
obecně podporu aktivitám zaměřujícím se na témata udržitelného rozvoje a MA21.      

 Z následující diskuze mezi členy PS pro MA21 se objevila mj. níže uvedená témata, která 
si v rámci setkání získala více pozornosti, a proto se jim budou zástupci města společně 
s dotčenými členy PS pro MA21 snažit dále věnovat. 

Témata: 

1) Nadprodukce potravin – problematika vzniku zbytků a přebytků nevyužitého jídla 
a samotných potravin nejen ve veřejných institucích (př. ZŠ, FNOL, atd.) a otázka, jak 
s nimi naložit jinak než je vyhodit. Možnosti spolupráce s Potravinovou bankou 
Olomouckého kraje. 

Podtéma: Regionální potraviny do veřejných institucí. 

2) Otázka zabezpečení úschoven kol v rámci veřejných institucí – např. možnost využití 
karet na otevření dveří či videokamer v rámci Prevence kriminality. 

5. Bylo dohodnuto další setkání PS pro MA21, a to v průběhu června 2020. (zodpovídá 
Mgr. Přidalová; termín: 30. 6. 2020). 

6. V příloze zápisu jsou uvedeny kontakty na členy PS pro MA21, kteří se zúčastnili 1. setkání 
PS pro MA21. 

 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Přidalová  

Kontrolu provedl a ověřil: Mgr. Dušan Struna 


