Zpráva o činnosti o. s. Za krásnou Olomouc za období 2009–2010
Oproti poslední Výroční zprávě za rok 2008 předkládá výbor o. s. Za krásnou Olomouc tuto
výroční zprávu ve formě shrnující uplynulá dvě léta 2009–2010. Důvodem je posunutí data
výroční schůze, která se měla původně konat na jaře 2009, kdy se bohužel nepodařilo ve
vhodném termínu toto setkání organizačně připravit.
V uplynulém období vyvíjelo sdružení, jeho představitelé i jednotliví členové aktivity
vyplývající ze stanov a předmětu jeho činnosti, a to především ve dvou základních směrech –
1) intervence a oficiální jednání ve věci dotčených zájmů ochrany přírody a památek a
2) popularizace a informování o problematice péče o památky, architektury, urbanismu a
ochrany přírody. Obě tato pole působnosti sdružení jsou shrnuta v několika níže uvedených
bodech.
1) Sdružení se průběžně věnovalo olomouckým tématům vyplývajícím z jeho poslání, resp.
stanov. Několikrát vešlo v jednání s odbory Magistrátu města Olomouce (MMOl) a Úřadu
Olomouckého kraje:
- Hnutí Duha ve spolupráci se sdružením podalo v květnu 2009 v souladu s požadavky
§ 23 stavebního zákona jako tzv. zástupce veřejnosti námitku vůči návrhu změny
územního plánu č. XVI, kterým usilovala společnost Gemo expandovat
"technologickým parkem" na dalších cca 50 ha v katastru Olomouce-Slavonína a
Hněvotína. Bohužel tyto námitky odbor koncepce Magistrátu města Olomouce
neakceptoval. Námitky jsou zveřejněny na internetových stránkách sdružení.
- v srpnu 2009 sdružení vyjádřilo své stanovisko k novému turistickému informačnímu
systému Olomouce, přes nesporná pozitiva upozornilo i na některé jeho slabiny. Toto
stanovisko je umístěno na internetových stránkách sdružení.
- v roce 2009 sdružení interpelovalo primátora města Martina Novotného, coby
politického vedoucího odboru koncepce a rozvoje ve věci pokračujících nevhodných
zásahů v parteru Městské památkové rezervace, konkrétně v souvislosti s asfaltováním
ústí ulic Kosinovy a nábřeží Přemyslovců s odkazem na Koncepci předlažeb veřejných
ploch v MPR vytvořenou a schválenou samotnou Radou města Olomouce v roce 2007.
V odpovědi primátor uvedl, že je koncepce sice schválená a platná, ale pro
rozhodování Rady města nezávazná.
- zástupce sdružení se zúčastnil veřejného projednávání záměru rekonstrukce
obchodního domu Prior. Vzhledem k výtkám, předneseným na setkání pracovníky
stavebního odboru MMOl, zástupce investora prozatím projekt pozastavil.
- v souvislosti s územním řízením na projekt Šantovka podalo sdružení žádost
stavebnímu odboru MMOl o informování o zahajovaných správních řízeních
stavebních i územních. Stavební odbor tuto žádost zamítl s odůvodněním, že občanská
sdružení podle zákona nemají ve stavebních řízeních postavení účastníka řízení. Proti
tomuto stanovisku se Výbor sdružení odvolal s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu z května 2010, v němž se občanským sdružením přiznává postavení
účastníka ve všech správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany
přírody a krajiny. Stavební odbor MMOl následně konstatoval, že vzhledem k tomuto
rozhodnutí nebude dále sdružení upírat postavení účastníka stavebního řízení.
- v kauze Šantovka sdružení ve spolupráci s Hnutím Duha a Unií pro řeku Moravu
formulovali stanovisko, v němž se požaduje posuzování vlivů na životní prostředí (tzv.
EIA) záměru vybudování tramvajové trati Tržnice-Trnkova společně s ostatními
etapami projektu Šantovka (obchodní centrum + administrativně-bytový komplex).
Stanovisko bylo umístěno na internetových stránkách sdružení. Tomuto požadavku

-

KÚ nevyhověl a naopak vydal stanovisko, v němž vůbec nepovažuje za nutné u tohoto
záměru zahájit posuzování vlivů na životní prostředí.
sdružení se přihlásilo jako účastník do stavebního řízení úprav Dolního náměstí. Toto
postavení mu nebylo stavebním odborem přiznáno s argumentem, že nejsou dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť na náměstí je již jen jeden strom.

2) Sdružení ve sledovaném období naplňovalo i své poslání osvětové a didaktické a
uspořádalo několik akcí pro své členy i veřejnost:
- ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc sdružení připravilo 6. května 2009
přednášku Rostislava Šváchy Cena Klubu Za starou Prahu. Šest ročníků soutěže o
nejlepší novostavbu v historickém prostředí, 2003–2009. Tématem přednášky bylo
zamyšlení nad problematikou hodnocení novostaveb v prostředí historických měst a
vesnic v České republice, které vznikaly po roce 1989. Autor nastínil, jak tuto
problematiku reflektuje Klub Za starou Prahu, který uděluje Cena Klubu Za starou
Prahu za novostavbu v historickém prostředí.
- 7. července 2009 sdružení uspořádalo architektonickou exkurzi do Ostravy za
památkami architektury 19.–21. století. Exkurzi vedli Martin Strakoš a člen sdružení
Rostislav Švácha.
- 11. září 2009 byla v kavárně Arcidiecézního muzea Olomouc předána první Cena
Rudolfa Eitelbergera, kterou na konci roku 2008 vyhlásilo sdružení. V prvním,
retrospektivně pojatém ročníku této Ceny přiřkla tajnou volbou komise složená z členů
sdružení i nezávislých odborníků obnově Horního náměstí v Olomouci s Aríónovou
kašnou (1998–2002) a oceněni tak byli Petr Hájek, Jaroslav Hlásek, Jan Šépka (HŠH
architekti) jako autoři projektu rekonstrukce náměstí, a Angela Chiantelli a Ivan
Theimer jako hlavní autoři sousoší Aríónovy kašny. Prozatím byla Cena (dílo
Jaroslava Koléška) a příslušný diplom (práce Zbyňka Baladrána) předána jen
zástupcům architektů - Petru Hájkovi a Janu Šépkovi.
- sdružení uspořádalo 4. listopadu 2009 veřejnou diskusi svých členů nad
architektonickou studií připravované budovy Středoevropského fora (SEFO). Po
diskusi, které se zúčastnil i zástupce objednavatele, tj. ředitel Muzea umění Olomouc
prof. Pavel Zatloukal, formulovali členové sdružení své oficiální stanovisko
k projektu, které bylo v tiskové zprávě zasláno olomouckým médiím a umístěno na
internetových stránkách sdružení.
- zástupce sdružení se zúčastnil happeningu Hnutí Duha Zalévání perly Hané do betonu
na Horním náměstí, jenž reagoval na předložený koncept nového územního plánu
Olomouce. V médiích následně komentoval problematické řešení otázky výškových
staveb, obsažené v konceptu územního plánu.
- ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov
zorganizovalo sdružení 18. dubna 2010 architektonickou exkurzi po starších i
současných památkách Litomyšle, s komentáři předsedy Sdružení Ondřeje Jakubce a
historika umění Jakuba Potůčka. Exkurze se zúčastnilo asi 40 osob.
- sdružení uspořádalo 3. května 2010 v Divadle hudby veřejnou diskusi o
multifunkčním projektu Šantovka. Z pozvaných zástupců investora, projektanta a
vedení města se diskuse nezúčastnil nikdo, místo v diskusním panelu přijali
historikové architektury prof. Pavel Zatloukal a Jakub Potůček a předseda Unie pro
řeku Moravu Michal Krejčí. Debaty se zúčastnilo asi 100 návštěvníků. Se svým
stanoviskem vystoupil předseda sdružení Ondřej Jakubec v České televizi v pořadu
Dobré ráno s Českou televizí 4. května 2010.
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ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc sdružení připravilo 19. května 2010
přednášku architekta Josefa Pleskota nazvanou Architektura ve městě a krajině.
Přednášku v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc moderoval člen sdružení,
historik architektury prof. Rostislav Švácha. Přednášku navštívilo 148 osob.
členové sdružení se zúčastnili veřejné prezentace projektu Šantovka, kterou pořádal
investor a projektanti ve spolupráci s vedením města 15. června 2010 a vystoupili na
něm s kritikou projektu.
3. října 2010 sdružení uspořádalo procházku do Velké Bystřice spojenou s prohlídkou
centra města, příkladně revitalizovaného podle projektu arch. Michala Sborwitze.
na výzvu olomoucké redakce MF Dnes sdružení před komunálními volbami kriticky
rekapitulovalo uplynulé volební období v Olomouci, článek byl ve zkrácené verzi
uveřejněn v olomoucké příloze Mladé fronty Dnes dne 13. října 2010. Text
v nezkrácené podobě je umístěn na internetových stránkách sdružení.
ve spolupráci s MUO sdružení připravilo 4. listopadu 2010 přednášku architekta
Antonína Nováka z brněnského ateliéru DRNH Virtuální výstava Mě100 – pozitivní
vymezení proti urban sprawl. Přednášku moderoval člen sdružení, historik
architektury Jakub Potůček. Přednášku navštívilo 27 osob.

Součástí Výroční zprávy je rovněž Zpráva o hospodaření sdružení v uplynulém roce a Revizní
zpráva. V souladu se stanovami dávají všichni členové výboru své funkce k dispozici a
členové sdružení se vyzývají k nominacím a volbě nového výboru. Rovněž vybízíme
k připomínkám a návrhům ve vztahu k další činnosti a profilování o. s. Za krásnou Olomouc.
Zpracovali: Alexandr Jeništa, Martina Potůčková a Ondřej Jakubec

