
Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín 
 

Zápis z jednání Komise ze dne 10. ledna 2017 
 

 
 
Přítomni: A. Vánský, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta 
Omluveni: Mgr. R. Dvorský, J. Borek, Ing. Hana Vacková, Mgr. V. Fales, L. Píchová 
DiS. 
Neomluveni: Ing. J. Vlachová, Bc. L. Podstatová, Ing. D. Koribský, 
Hosté: Městská policie Olomouc a občané. 
 
Z důvodu nemoci předsedy komise Mgr. R. Dvorského schůzi vedl zastupující člen  
a  tajemník komise Aleš Vánský. 
 
1) Od 12. 12. je platný nový jízdní řád ČD. Na železniční zastávce Olomouc - Hejčín 
se nově zastavuje pouze na znamení. Komise zvažuje, že se do dalšího jízdního 
řádu pokusí prosadit navrácení pravidelného zastavování už jenom vzhledem 
k narůstající osobní dopravě, přeplněné hromadné dopravě a vysokému počtu žáků 
a studentů v naší čtvrti. 
2) S občany došlo k ujasnění si postupu při stížnosti na špatný či nedostatečný úklid 
chodníků ze strany TSMO. Ve zkratce: Bude pořízena fotodokumentace a určen 
konkrétní člen komise, který záležitost bude řešit a následně bude detailně 
informovat ostatní členy komise a občany a výsledku. Pokud bude výsledek 
neuspokojivý, komise se domluví na dalším postupu. 
3) Ze strany občanů i komise byla vznesena stížnost na opožděné zápisy z jednání 
komise a je požadována rychlá náprava. 
4) Byla opět řešena návštěvnost členů komise. Na základě dohody bude zveřejněn 
seznam/tabulka s účastí jednotlivých členů v nejbližší době. 
5) Občané požadují na schůzích přítomnost zástupce Policie ČR, nejen Městské 
policie Olomouc, tak, jak tomu bylo již v minulosti. Důvodem je, že obě složky mají na 
starost jiné věci. 
6) Trvá požadavek na zjištění stavu/výsledek ve věci měření hluku na Erenburgově 
ulici. Toto již bylo opakovaně žádáno po komisi i paní Ing. Horákovou, naposledy 
během prosincové schůze.  
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 14. 2. 2017 v 17.00 hod. ve sborovně 
hejčínského gymnázia. 
 
 
                                     Zapsal Aleš Vánský, tajemník komise 


