Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výroční zprávu roku 1999.

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 v roce 1999 uvolnilo HmO

na provoz a investice

celkovou částku ve výši 2.200 tis. Kč.
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,

samozřejmě i možnostmi rozpočtu města. Sjednáním užívacího práva se
začleňujeme do skupiny, která by měla být schopná nést veškeré provozní i
přímé investiční náklady údržby a příspěvek města brala jako doplňkový pouze
pomáhající zkrášlit místa, která neodmyslitelně ke každému lidskému
společenství patří, a která nesou obraz jeho kulturní úrovně.
Ke zvýšení příjmů HmO nabízí zejména v období zvýšené návštěvnosti
hřbitova v Neředíně hrobovou výzdobu.
Na výsledcích roku 1999 se podílelo 14 pracovníků.
Vědomi si úzké spojitosti mezi aktuálností evidence nájemců pietních
míst a možností zkulturnit místa posledního odpočinku našich předků, také

v roce 1999 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
prostřednictvím evidencí obyvatelstva na obecních a městských úřadech

a

dědických odděleních okresních soudů. Jde o časově velice náročnou činnost
prováděnou především za účelem zlepšení vzhledu hřbitovů vyjasněním
uživatelských 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 blízkých. Z 5027 míst s neproplacenými poplatky k 1.1.2000
je tímto časově velmi náročným postupem v řešení 3336 nájemců. Z došlých
informací se 1462 nevyskytuje v místních evidencích obyvatelstva a tato
v drtivé míře zpustlá a negativně vzhled hřbitovů ovlivňující místa budou
postupně likvidována a převedena na zatravněné plochy. K 194 místům jsou
HmO známí nájemci nebo jejich právní nástupci, ale dosud se nepodařilo je
přimět k vyřízení záležitosti. Na návrh HmO přijala dne 05.10.1999 RmO
obecný postup pro vypovězení užívacího práva k pietnímu místu, který by
omezil bezplatné užívání hřbitova. Podle přijatých pravidel HmO vzhledem ke
značnému množství míst postupně předkládají RmO návrhy na ukončení
užívacího práva spolu s návrhem na další postup dotčeného hrobového
příslušenství a zpopelněných pozůstatků.

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 (již 86 míst).
Zpřístupněním evidence obyvatelstva Úřadu města Olomouce získaly
HmO mocný nástroj k výraznému zkrácení doby mezi oslovením uživatele a
platbou užívacích poplatků. Časově náročné vyhledávání aktuálních adres nebo
potomků původního plátce a připomínání platby uživatelům je však pro náš

malý tým velmi zatěžující. Takto nadbytečně spotřebovaný čas bychom raději
využili pro práci na projektech přinášejících zlepšený vzhled hřbitovů. Uvítal
bych, kdyby se rychleji rozrůstaly řady uživatelů, kteří přicházejí před koncem
užívacího práva toto prodloužit nebo předali jiné pokyny k budoucnosti
pietního místa. V roce 1999 jsme sice přijali rekordních 3083 plateb, ale také
vystavili 2703 upomínek různých forem (dopis - 1470, doporučený dopis - 991,
úřední deska radnice - 242) a na pietní místa vylepili stovky výzev jejich
uživatelům. Věřím, že se díky Vašemu pochopení a spolupráci zásadně změní
neradostná skutečnost, kdy na jednu platbu připadá více jak jedna upomínka.
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.

Pracovníci hřbitovní údržby s podporou dlouhodobě budované kvalitní
technické základny poprvé po mnoha letech přecházeli od systému hašení
požárů k systematičtější celoroční údržbě hřbitovních ploch. Děkuji uživatelům
i návštěvníkům, kteří naši snahu a změny zaregistrovali. Vaše slova nás těší a
věřím, že i při ohlédnutí za letošním rokem zaznamenáte další zlepšení.
Neředín
Počátkem

roku

2000

úspěšně

proběhla

kolaudace

veřejného

bezbariérového WC. Dílo za 875 tis. Kč vzniklo úsilím HmO, které celoroční
intenzivní snahou o výběr užívacích poplatků vytvořily vstřícné a myšlenku
vzniku veřejných WC plně podporující Radě města Olomouce předpoklady pro
převedení části provozní dotace HmO roku 1999 na veřejné WC. Vstup do WC
je, při pohledu od vstupní brány, na levé straně budovy olomoucké obřadní síně
a krematoria.
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. V roce
1999 soudní spor pokračoval bohužel zatím bez výroku soudu. Součástí II.etapy
rekonstrukce tř.Míru bude i zcela nově založené oplocení a motoristy jistě
potěší parkoviště. HmO disponují technickým řešením i pro zchátralou a pro
ukládání zpopelněných ostatků nedůstojnou dožitou kolumbární stěnu tvořící
západní hranici hřbitova. Řěšení počítá s využitím současných standardních
nápisových desek. Realizace je nad finanční možnosti HmO a do investičních
akcí města Olomouce pro rok 2000 nebyla vybrána.
Rok 1999 je i počátečním rokem zlomu v dlouhodobě zanedbávané
údržbě a zejména obnově zeleně. Provedli jsme inventarizaci dřevin a jejich
zakreslení

v měřítku

1:250.000.

Započali

jsme

v přípravě

ploch

za

severozápadním oplocením k založení nových stromořadí. Ve spolupráci
s ÚmO odborem koncepce a rozvoje vzniká plán obnovy zeleně hřbitova.
Průběžně po souhlasu ÚmO odboru životního prostředí odstraňujeme dřeviny
ohrožující bezpečnost návštěvníků a majetek uživatelů pietních míst.
Ke zlepšení vzhledu hřbitova jistě přispěje i se souhlasem RmO
počínající

obnova plochy německých vojenských hrobů, kterou bude plně

financovat i spolu s následnou údržbou německá strana.
Provádíme inventarizaci inženýrských sítí s důrazem na zmapování,
vyhodnocení stavu a rozhodnutí o dalším postupu u století staré hřbitovní
kanalizace. Provozuschopná podpovrchová zařízení s perspektivní životností
jsou nezbytným předpokladem pro možnost úprav povrchových cest.
Nová Ulice
Odstranění vzrostlého topolu způsobujícího škody na majetku majitele
sousedního pozemku. Běžná celoroční údržba.
Nedvězí
Běžná celoroční údržba.
Slavonín

Zmlazovací řez živého plotu a běžná celoroční údržba.
Nové Sady
Systematickým celoročním přístupem došlo k podstatnému zlepšení
vzhledu hřbitova, zejména hřbitovních cest.
Holice
Běžná celoroční údržba a práce na rozšíření stávajícího hřbitova o urnový
háj se souběžným cílem likvidovat zneužívanou skládku hřbitovního odpadu.
Hodolany
Odstranění

dřevin

ohrožujících

majetek

nájemců

a

bezpečnost

návštěvníků hřbitova. Zmlazovací řez lipové aleje. Běžná celoroční údržba.
Chválkovice
Běžná celoroční údržba.
Svatý Kopeček
Přípravné práce pro započetí rekonstrukce starého i nového hřbitova,
která přinese zásadní zlepšení vzhledu hřbitova v turisticky frekventované části
města. Běžná celoroční údržba.
Černovír
Vykácení zdraví ohrožujících dřevin dle ÚmO-ŽP upraveného seznamu
dřevin vypracovaného ÚmO-OKR. Práce zaměřené na oživení umírající
občanské části hřbitova. HmO zajistily likvidaci náletové zeleně a následnou
celoroční údržbu ploch. ÚmO odbor koncepce a rozvoje pracuje na projektu
rekonstrukce

zeleně.

HmO

úzce

spolupracují

s Památkovým ústavem

v Olomouci a s vojenským útvarem 3161 na dalším zlepšení vzhledu.
Chomoutov
Běžná celoroční údržba.

HmO
Olomouce a

děkují za spolupráci, pozornost a podporu primátorovi města
jeho náměstkům, členům RmO, 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.

ing.Igor Kleiner
ředitel

