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2. otevřený dopis vedení města ve věci připravované výškové stavby "Šantovka Tower" 
 

Vážený pane primátore,  

vážení radní a zastupitelé města Olomouce, 

je to více jak 5 let, co jsme jako profesní skupina otevřeným dopisem naléhavě žádali vaše 
předchůdce o ochranu města před záměrem vybudovat v blízkosti historického centra 
výškovou stavbu "Šantovka Tower". 

Měli jsme 3 hlavní důvody, pro které stále považujeme tuto stavbu za nežádoucí: 

1) nevratně poškozuje urbanistické a architektonické hodnoty, kulturní dědictví  

2) je v rozporu s pravidly 

3) je neetická 

Vaše neochota přijmout změnu územního plánu, která by konečně odvrátila tuto hrozbu, je 
pro nás velikým zklamáním.  

Obzvláště bolestné je opakované selhání nevyšší autority ve vedení města, po Martinu 
Novotném, Martinu Majorovi i Vás, pane primátore Antoníne Staňku.  

Kdo jiný by měl dokázat chránit město před jeho zbytečným poškozením, zvláště, můžete-li se 
opřít o celou řadu objektivních faktů, odborných posudků, včetně jednoznačného stanoviska 
Ministerstva kultury, které je zřizovatelem státní památkové péče.  

Od naší první výzvy uběhlo bez mála dva tisíce dnů. Podle našich informací je otázkou již jen 
pouhých desítek dnů, kdy svým dosavadním postojem umožníte investorovi dokončit územní 
řízení, ve kterém mu bude nevratně otevřena cesta k naplnění jeho záměru. 

Pane primátore, v těchto dnech jste převzal do své péče ministerstvo kultury. Je to podruhé 
v novodobých dějinách, po osvíceném Pavlu Dostálovi, kdy je kultura svěřena opět do rukou 
Olomoučana. Nedovolte prosím, aby toto období bylo spojováno se selháním elit, 
neschopných chránit jedinečné kulturní dědictví tohoto krásného města. 

 

V Olomouci 12. července 2018 
 
Hana Bělařová, Tomáš Borek, Petr Daněk, Stanislav Duroň, Jiří Finger, Pavel Fryčák, Michal Giacintov, 
Pavel Grasse, David Helcel, Vít Janků, Vojtěch Jemelka, Daria Johanesová, Radek Liška, Martin Lubič, 
Tomáš Machovský, Petr Malý, Miroslav Malý, Jan Mléčka, Petr Nosál, Marek Novák, Milan Obenaus, 
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