Vážení spoluobčané,
předkládám Vám výroční zprávu roku 2000.
Hřbitovy města Olomouce (HmO) jsou příspěvkovou organizací zřízenou statutárním
městem Olomoucí, 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 2000 uvolnilo HmO na provoz a investice částku ve výši 1.800 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 2000 se podílelo 14 pracovníků.
Účetnictví HmO bylo v roce 2000 poprvé auditováno s výrokem auditora „bez výhrad“.
Vědomi si úzké spojitosti mezi aktuálností evidence nájemců pietních míst a možností
zkulturnit místa posledního odpočinku našich předků, také v roce 2000 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 blízkých osob
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 4252 míst
s neproplacenými poplatky k 29.12.2000 je tímto časově velmi náročným postupem v řešení 2858
nájemců. Z došlých informací se 1561 nevyskytuje v místních evidencích obyvatelstva a tato,
v drtivé míře zpustlá a negativně vzhled hřbitovů ovlivňující místa, budou postupně likvidována a
převáděna na zatravněné plochy. K 260 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 (86 míst).
Zpřístupněním evidence obyvatelstva Magistrátu města Olomouce v listopadu 1998 získaly
HmO mocný nástroj k výraznému zkrácení doby mezi oslovením uživatele a platbou užívacích
poplatků. Přijetí zákona na ochranu osobních údajů s účinností od 01.07.2000 však získávání
osobních údajů povinných osob znemožnilo. Do účinnosti zákona se však HmO

podařilo

zaktualizovat osobní údaje všech uživatelů pietních míst bydlících v Olomouci podle údajů
evidence obyvatelstva k listopadu 1999. Ukazuje se však, že je v zájmu uživatelů míst i v zájmu
majitele a správce, aby byla nalezena cesta k získání adresy uživatele místa nebo jeho blízkých
osob. 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 2000 jsme sice přijali
rekordních 3491 plateb a uzavřeli 3035 smluv o užívání místa, ale také vystavili 2439 upomínek
různých forem (dopis - 1299, doporučený dopis - 484, úřední deska radnice - 656) a na pietní místa
vylepili stovky výzev jejich uživatelům. Věřím, že se díky Vašemu pochopení a spolupráci zásadně
změní neradostná skutečnost, kdy na jednu smlouvu je třeba vystavit 0,80 upomínek.
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 .
Dlouhodobě budovaná kvalitní technická základna umožnila pracovníkům hřbitovní údržby
systematičtější celoroční údržbu 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.
V průběhu roku jsme provedli rekonstrukci střechy objektu 1257 k.ú.Neředín s náklady
237.169,50 Kč.
V Židovské kapli jsou zrenovovány desky s hebrejskými texty (Okresní úřad Olomouc
40.190,-Kč, HmO 4.650,- Kč).
Kanceláře jsme pro kvalitnější poskytování služeb zákazníkům vybavili strukturovanou
kabeláží v ceně 33.087,70 Kč.
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,
podle 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.
Protože v roce 2000 nebylo v soudním sporu dosaženo žádného pokroku, HmO se souhlasem
zřizovatele zbudovaly provizorní pletivové oplocení uzavírající areál hřbitova v ceně 45.600,- Kč.
Součástí II.etapy rekonstrukce tř.Míru bude i zcela nově založené oplocení podél třídy Míru
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 2001 nebyla vybrána.
V roce 2000 vznikla nová skupina urnových míst v prostoru vpravo od vstupní brány
k olomouckému krematoriu. Před osazováním hrobového příslušenství HmO financovaly 227.596,Kč dlážděné chodníky a výsadbu zeleně s tím, že náklady postupně uhradí noví uživatelelé míst. Ze
130 vysazených zeravů však bylo dne 07.03.2001 na místě nalezeno 37 kusů.
Ve spolupráci s MmO odborem koncepce a rozvoje vzniká plán obnovy zeleně hřbitova.
Průběžně po souhlasu MmO odboru životního prostředí odstraňujeme

dřeviny ohrožující

bezpečnost návštěvníků a majetek uživatelů pietních míst (v roce 2000 30.760,- Kč). Na urnové
skupině VIII situované severovýchodně od obřadní síně jsme založili živé ploty z 260 ks zeravů
v ceně 39.000,- Kč. Věřím, že vyjasnění kabelových tras za severozápadním oplocení nám umožní
založit nové stromořadí.
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.

Je provedena inventarizace části inženýrských sítí s důrazem na zmapování, vyhodnocení
stavu a rozhodnutí o dalším postupu u století staré hřbitovní kanalizace. Výsledky ukazují, že je
nutné hřbitovní kanalizaci vyměnit. Provozuschopná podpovrchová zařízení s perspektivní
životností jsou nezbytným předpokladem pro možnost úprav povrchových cest.
Nová Ulice
Běžná celoroční údržba. Rekonstrukce střechy objektu 253 k.ú.Nová Ulice 60.340,50 Kč.
Nedvězí
Běžná celoroční údržba.
Slavonín
Běžná celoroční údržba. HmO považují za nezbytné opravit čelní zídku oplocení hřbitova,
vydláždit nástupní prostor včetně vstupní branky.
Nové Sady
Běžná celoroční údržba. HmO považují za nezbytné opravit oplocení hřbitova ve směru
k odkalovacím nádržím ČOV.
Holice
Běžná celoroční údržba a práce na rozšíření stávajícího hřbitova o urnový háj se souběžným
cílem likvidovat zneužívanou skládku hřbitovního odpadu. KMČ Holice požaduje vydláždění
páteřních komunikací.
Hodolany
Běžná celoroční údržba. HmO považují za nezbytné obnovit rozpadlé části oplocení.
Chválkovice
Běžná celoroční údržba. HmO chtějí volně ukládaný hřbitovní a bohužel i nehřbitovní
odpad za hřbitovní zdí nahradit zpevněnou plochou pod kontejner na odpad, nabídnout městu
Olomouci převzetí správy nad pozemky vlevo a za hřbitovní zdí při pohledu na vstupní bránu a
založit zde stromořadí. Záměrem HmO je i oprava oplocení.
Svatý Kopeček
Zásadní zlepšení vzhledu hřbitova náhradou zchátralého oplocení spolu s dlážděnou páteřní
komunikací a rozvodem vody. Vybudování zpevněné plochy pod kontejner na hřbitovní odpad.
Celkové náklady 1.362.736,-Kč. Běžná celoroční údržba.
Černovír – občanský
Zásadní zlepšení vzhledu občanského hřbitova náhradou zchátralého oplocení spolu
s dlážděnou páteřní komunikací na občanském hřbitově. Kontejner na hřbitovní odpad byl

přemístěn na vybudovanou plochu uvnitř hřbitova. Došlo k podstatnému omezení jeho zneužívání,
doufám, že nejen přechodnému. Celkové náklady 382.387,- Kč. Odstranění náletových ale již
vzrostlých dřevin, které předcházelo rekonstrukci, přišlo na 13.500,- Kč.
Černovír – vojenský
Nezbytným předpokladem pro výraznou změnu velmi hodnotné i když ve veřejnosti méně
známé olomoucké lokality bylo nadšení

a hlavně systematické přípravné a prováděcí práce i

pochopení všech zúčastněných. Na studii Ing.arch.Přidala a Ing.Žalákové (MmO-odbor koncepce a
rozvoje) navázaly projekční práce jednotlivých stavebních objektů Dopravního projektování s.r.o.(v
2000 a 2001 129.395,70 Kč), projekt obnovy zeleně Ing.Hoferkové spolu s dozorem 25.350,-Kč,
výsadba olomouckou firmou Zahrada s.r.o. (Ministerstvo obrany ČR 499.722,90 Kč a HmO
324.403,50 Kč). Běžnou údržbu provádí HmO za účasti příslušníků vojenského útvaru 3161.
Chomoutov
Běžná celoroční údržba. HmO zajistí náhradu dožité střechy skladu nářadí správce hřbitova.
KMČ Chomoutov požaduje uskutečnit výměnu druhé poloviny pletivového oplocení včetně
zkorodovaných nosných sloupků.
Výzva
Vážení spoluobčané, vyzývám Vás k účinné spolupráci při ochraně hrobového příslušenství,
vybavení hřbitovů a vysazované zeleně. Je smutné, že i místa posledního odpočinku jsou dnes
v zájmu nenechavých spoluobčanů. Buďme vnímaví na dění kolem nás a každý podnikněme našim
schopnostem a okamžitým možnostem odpovídající kroky. Hřbitovy ani při nejlepší snaze
neuhlídají jen příslušníci městské policie.
Poděkování
HmO děkují za spolupráci, pozornost a podporu primátorovi města Olomouce a jeho
náměstkům, členům RmO, odboru koncepce a rozvoje, ekonomickému, investičnímu odboru, jakož
i odboru životního prostředí a odboru správy, jehož pracovnice evidence obyvatelstva nás přivedly
na stopu stovek nájemců pietních míst. Děkujeme příslušníkům Městské policie Olomouc. Zvláštní
poděkování náleží veliteli VÚ 3161 panu plk.Maškovi.
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