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Projekt:  „Bezpečná ulice“ 

Rok 1998 byl pro Nadaci Bezpečná Olomouc velmi důležitým a zpětně je možné 

zhodnotit, že i velice úspěšným z hlediska realizace jejích projektů. Počátkem roku, 

13.1.1998, byl zahájen zkušební provoz kamerového monitorovacího systému, jenž byl 

realizován v rámci  projektu „Bezpečná ulice“. Tento projekt zároveň umožnil vytvoření 

nových  pracovních míst pro 6 žen se změněnou pracovní schopností. Po úvodním zaškolení 

byl dne 2.2.1998 provoz kamerového monitorovacího systému slavnostně spuštěn. 

 

 

Spuštění kamerového monitorovacího systému 

 

Projekt: „Kolo v bezpečí“ 

Počátkem dubna proběhlo jednání mezi Městskou policií a pracovníky firmy Sigma 

Soft Lutín. Tato společnost předložila návrh na umístění parkovacích automatů na jízdní kola 

v centru Olomouce. Na základě tohoto  jednání vznikl projekt „Kolo v bezpečí“ a byl 

realizován vlastní návrh stojanů. Při nástinu tohoto projektu se vycházelo ze skutečnosti, že 

většina cyklistů opírá kola o fasády domů, nebo je uzamykají u hromosvodů, a často jim jsou 

zcizována. Dle předběžné dohody by měly být stojany rozmístěny u obchodů a úřadů v centru 

města a u nákupních center v okrajových částech města. 

  

Projekt „Kolo v bezpečí“ má především přispět: 

- ke snížení počtu krádeží jízdních kol 



- k zajištění většího povědomí o možnostech zabezpečení jízdních kol 

- k propagaci možnosti zaevidovat  jízdní kola v centrální evidenci  

- ke zlepšení informovanosti žáků základních škol v rámci připravovaných 

preventivních akcí 

- k rozšíření  počtů stojanů na jízdní kola u obchodů 

 

 

Navrhovaný stojan na jízdní kola 

 

Projekt: „ Bezpečný domov“ 

 

Dne 26.5.1998 proběhla tisková konference o připravované výstavě „Bezpečný 

domov , na jejíž realizaci se podílela Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci 

s Českou pojišťovnou a Policií ČR. Tisková konference se konala v prostorách České 

pojišťovny za účasti členů správní rady MUDr. Mgr. Ivana Langera, Ing. Věry 

Knápkové a RNDr. Jaroslava Skříčila. 



 

Fotografie z tiskové konference 

  

Výstava „Bezpečný domov se uskutečnila  29.5.1998 v 9.00 v prostorách kulturního 

domu Sidia. Výstavy se zúčastnily  renomované firmy z celé republiky, podnikající v oboru 

zabezpečovací techniky. Jednotlivé firmy předvedly jednak produkty určené k ochraně 

osobního majetku, jednak moderní technologie určené k zabezpečení domů či automobilů. 

Taktéž byla představena celá plejáda  bezpečnostních zámků, bezpečnostních dveří či trezorů. 

Z oboru elektrotechniky mohli návštěvníci shlédnout moderní telefonní ústředny, 

zabezpečovací techniku, plynové a kouřové detektory. V průběhu výstavy poskytovali 

vystavovatelé bezplatné poradenství, čehož mnozí návštěvníci využili. Cílem této akce bylo 

nejen inspirovat, ale i  konkrétně pomoci občanům při rozhodování o zabezpečení jejich 

majetku. Nepřehlédnutelný  počet návštěvníků naznačil velký zájem ze strany veřejnosti  o 

informace z oblasti zabezpečování  a správní rada na svém zasedání konstatovala, že podobné 

akce by se mohly opakovat.  



 

 

 

 

Výstava bezpečný domov 

 

 

Dne 29.12.1998 vydal Krajský obchodní soud v Ostravě usnesení č.F 427/98 – 131/1 o zápisu 

Nadace Bezpečná Olomouc  do rejstříku nadací a nadačních fondů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadace Bezpečná Olomouc 

 

Statutární orgány 

 

Správní rada 

 

Předseda MUDr. Mgr. Ivan Langer poslanec PS PČR 

Místopředseda JUDr. Petr Ritter advokát 

Členové RNDr. Ivan Kosatík primátor města Olomouce 

 Ing. Jiří Juřena ředitel České spořitelny a.s., pobočka 

Olomouc 

 RNDr. Jaroslav Skříčil ředitel Okresního ředitelství Policie ČR 

v Olomouci 

 Ing. Jiří Král ředitel Městské policie v Olomouci 

 Doc. JUDr. Miroslav Liberda děkan Právnické fakulty UP Olomouc 

 Ing. Věra Knápková ředitelka České pojištovny a.s., pobočka 

Olomouc 

 PhDr. František Kalabis podnikatel 

 

 

Dozorčí rada 

 

Předseda Ing. arch. Petr Fabián architekt 

Členové Ing. Anna Kučerková náměstkyně ředitele České spořitelny a.s., 

pobočka Olomouc 

 Ing. Pavel Prudký ředitel Finanční úřad Olomouc 

 JUDr. Zdeněk Šťastný advokát 

 

 

 

 

 

 



 

Čestný výbor 

 

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký a metropolita 

moravský 

Doc. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. rektor Univerzity Palackého 

JUDr. Jiří Novák  poslanec PS PČR, předseda Petičního  výboru 

PS PČR 

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. senátor 

prof. MUDr. Miloslav Duda přednosta II. chirurgické kliniky Fakultní 

nemocnice Olomouc 

ing. Jaromír Gajda  předseda SK Sigma Olomouc MŽ 

Jan Skácelík galerista 

 

 

Tajemník                Roman Brnčál 

Kontaktní adresa   28 října 2 

            77200 Olomouc 

           Tel/Fax: 068 5228329  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o hospodaření Nadace Bezpečná Olomouc – 1998 

 

Přijaté dary  

 

Dárce částka Kč 

Mihulová  2 000,- 

Artkom, s.r.o. 10 000,- 

Ford Janiš motorsport, s.r.o 10 000,- 

Snyze, s.r.o 25 000,- 

Půjčovna stavebních strojů 19 162,- 

SK Sigma 10 000,- 

Dopravní stavby holding, a.s. 50 000,- 

Frommer a Jaromiš, s.r.o. 30 000,- 

Philips 50 000,- 

Plynomont 50 000,- 

Česká nezávislá telefonní společnost 10 000,- 

Milo holding 30 000,- 

Bestol 10 000,- 

Merit 60 000,- 

AK Ritter-Štastný 20 000,- 

Telecom 80 000,- 

Přijaté peněžité dary celkem 466162,- 

  

Hmotné dary  

Štěrkovny a pískovny Olomouc, a.s – Stolní počítač  35 514,- 

Centrum Moravia s.r.o. , počítač PC 166 37 210,- 

Studio Polách  Fabián s.r.o., software Autocad- light 17 000,- 

Přijaté hmotné dary celkem 89 724,- 

 

Poskytnuté dary nad 10 000 Kč. 

Účel poskytnutí Obdarovaný částka Kč 

Fotopřístroje  Policie ČR 40 381,- 

Počítač AT 386  Policie ČR 85 900,- 



Kamerový systém Philips Úřad města Olomouce 

Městská  Policie Olomouc 

142 667,- 

Stolní počítač  Policie ČR 35 514,40 

Počítač P166 Mhz  Policie ČR 37 210,- 

Tiskárna OKI Policie ČR 39 162,- 

Tiskárna OKI Policie ČR 39 162,- 

Poskytnuté dary celkem 419 996,40- 

 

 

Nadace Bezpečná Olomouc při svém hospodaření  dodržela pravidlo pro omezení nákladů na 

správu. 
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