Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výroční zprávu roku 1998.

Hřbitovy města Olomouce jsou příspěvkovou organizací zřízenou
Úřadem města Olomouce, majitelem většiny hřbitovních pozemků, za účelem
správy všech olomouckých hřbitovů (Neředín, Nová Ulice, Nedvězí, Slavonín,
Nové Sady,Holice, Hodolany, Chválkovice, Svatý Kopeček, Černovír a
Chomoutov) o ploše 22,5ha a za účelem poskytování

vybraných služeb

v oblasti pohřebnictví. Do země nelze pohřbívat na hřbitovech Hodolany,
Černovír a Chomoutov.
Město Olomouc přispělo ze svých finančních prostředků HmO celkovou
částkou ve výši 3.257 tis. Kč. Dalším posílením příjmů HmO došlo díky
pochopení města a Správy domovního fondu Olomouce předáním správy
nebytových prostorů přiléhajících k neředínskému hřbitovu.
Od 1.1.1998 platí nový ceník poplatků za pietní místa, o kterém jsem
informoval Radu města Olomouce na jednání 16.12.1997. Podstatné zvýšení
cen je dáno jednak novou metodikou výpočtu, která snížila neopodstatněný
nepřiměřený cenový rozdíl mezi malými, středními a velkými místy, jednak
zpoplatňováním dosud bezplatných nebo jen částečně hrazených služeb.
Na výsledcích roku 1998 se podílelo 12 pracovníků.
Vědomi si spojitosti mezi aktuálností evidence nájemců pietních míst a
možností zkulturnit místa posledního odpočinku našich předků, také v roce
1998 pracovníci HmO usilovali o nápravu dlouhodobě zanedbávané evidence.
Důraz byl kladen zejména na řešení pietních míst s neproplaceným pronájmem a
vyhledávání jejich nájemců nebo jejich právních nástupců
evidencí obyvatelstva na obecních a městských úřadech

prostřednictvím
a dědických

odděleních okresních soudů. Jde o časově velice náročnou činnost prováděnou

především za účelem zlepšení vzhledu hřbitovů vyjasněním nájemních vztahů
k jednotlivým pietním místům. HmO se tímto způsobem snaží přetvořit evidenci
našich předků

v aktuální evidenci žijících nájemců

a umožnit tak jednak

rozpouštění rostoucích nákladů na co největší počet pietních míst a také
prakticky vyloučit možnost zrušení pietního místa bez vědomí nájemce nebo
jeho právních nástupců. Z 5870 míst s neproplacenými poplatky k 1.1.1999
bylo tímto časově velmi náročným postupem dosud řešeno 3166 nájemců.
Z došlých informací se 918 nevyskytuje v místních evidencích obyvatelstva a
tato v drtivé míře zpustlá a negativně vzhled hřbitovů ovlivňující místa by měla
být ve spolupráci s majitelem pozemků likvidována a převedena na zatravněné
plochy. K 106 místům jsou HmO známí nájemci nebo jejich právní nástupci, ale
dosud se nepodařilo je přimět k vyřízení záležitosti. HmO spolu s majitelem
pozemků bude hledat takové řešení, které by zamezilo bezplatnému užívání
hřbitova. Úzkým místem při zjišťování právních nástupců nájemců pietních
míst je příliš malá průchodnost dotazů HmO dědickým oddělením olomouckého
soudu. Nevstřícně k řešení opuštěného hrobového příslušenství se staví Okresní
úřad Olomouc, který odmítá převzít hrobové příslušenství i v případech, kdy
právním nástupcem po zemřelém vlastníku je stát.
V roce 1998 se naplnila tříletá snaha o vybudování odpovídajícího
autoparku pro plnění kvalitní vzdálené údržby okolních hřbitovů. Dnes HmO
mají k dispozici užitková vozidla Škodu PickUp a VW Transporter i větší
přívěsný vozík za tato vozidla. Rozšířilo se vybavení malou mechanizací pro
údržbu travnatých i zpevněných ploch hřbitovů.
Odvoz odpadů ukládaných do kontejnerů je smluvně zajištěn u
Technických služeb a.s. Problémem je zneužívání kontejnerů občany pro
ukládání nejrůznějšího odpadu zejména na hřbitovech ve Slavoníně, Nových
Sadech, Holici, Hodolanech, Svatém Kopečku a Černovíře.

Po celý rok v Neředíně a zejména v jeho závěru díky zvýšené mobilitě
pracovníků i techniky i na menších hřbitovech jsme pracovali na celkovém
zlepšení vzhledu hřbitovů. Děkuji nájemcům i návštěvníkům, kteří naši snahu a

změny zaregistrovali. Jejich slova jsou pro nás velkým povzbuzením.
Uvědomuji si ale, že jsme pouze na počátku snad dobře započaté cesty.
Neředín
V roce 1998 byla z prostředků města a odboru kultury OÚ úspěšně
ukončena rekonstrukce židovské kaple, kulturní památky ČR, s náklady 1,4 mil.
Kč.
Na základě práce Ing.arch. Hynka a pamětníků HmO zaktualizovaly
seznam architektonicky cenných nebo osobnostně významných pietních míst, u
kterých se ale nepočítá s jejich cílenou údržbou a ochranou.
Stav oplocení hřbitova v Neředíně je častým důvodem Vaší oprávněné
nespokojenosti. V roce 1998 byl zahájen soudní spor s dodavatelem oplocení
severovýchodní části hřbitova pro dle odborného posudku nekvalitně provedené
dílo. Dle doporučení právníků je třeba vyvarovat se zásahům do díla, které by
nepochybně byly využity žalovanou firmou, a vyčkat rozhodnutí soudu. Závěr
znaleckého posouzení hřbitovní zdi souběžné s tř.Míru

vyvolává nutnost

v nejbližší době ve shodě se záměry města vyřešit i tuto část oplocení. Západní
hranici neředínského hřbitova tvoří zchátralá pro ukládání zpopelněných
ostatků nedůstojná dožitá kolumbární stěna. Ve spolupráci s projektantem a
možným výrobcem hledáme příhodné řešení s využitím stávajících nápisových
desek.
Provedli jsme opravy osvětlení nutné k získání revize, pokračovali jsme
v dlouhodobě zanedbávané údržbě zeleně s důrazem na celkové zpřehlednění
terénu požadované zejména staršími návštěvníky.
Nedvězí
Úprava parkoviště.
Nové Sady, Hodolany
Práce s důrazem na potlačení zpustlosti hřbitovů.
Holice
Počáteční práce na rozšíření stávajícího hřbitova o urnový háj se

souběžným cílem likvidovat zneužívanou skládku hřbitovního odpadu.
Černovír
Práce zaměřené na oživení umírající občanské části hřbitova. HmO
iniciovaly dle svých zejména finančních možností obnovu vojenské části.
Myslím si, že k cílovému stavu popsanému v už vypracovaných studiích, vede
pouze cesta postupných kroků, dlouhodobé spolupráce a zejména ochoty prvky
studií rozpracovat a realizovat bez nároků na nereálné jednorázové financování.
Jsem toho názoru, že dílčím cílem společného snažení by mělo být vytvoření
nenáročně udržovaných travnatých polí dle původního členění, náznakově
osazených zbylými původními prvky. Obávám se, že snaha o maximalistickou
obnovu hřbitova v původní podobě včetně zachování členění na jednotlivé
hroby přinese vysoké nároky na udržovací práce rozsáhlých ploch, by byla ve
svém důsledku kontraproduktivní. Díky vstřícnosti ÚmO odboru koncepce a
rozvoje vznikl návrh na rekonstrukci a úpravu zeleně – 1.etapa vojenské části.
HmO ve spolupráci s vojenským útvarem 3161 započaly likvidaci náletové
zeleně.
Chomoutov
Rekonstrukce poloviny dožitého oplocení.
HmO

děkují za spolupráci, pozornost a podporu primátorům města

Olomouce a jejich náměstkům, odboru koncepce a rozvoje, ekonomickému,
investičnímu odboru, jakož i odboru životního prostředí a odboru správy, jehož
pracovnice evidence obyvatelstva nás přivádějí na stopu stovek nájemců
pietních míst. Zvláštní poděkování náleží veliteli VÚ 3161 panu plk.Maškovi.
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