
Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín 
Zápis z jednání Komise ze dne 14. února 2017 

 
 
Přítomni:   A. Vánský, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta, Bc. L. Podstatová, J. Borek,  
                   Ing. Hana Vacková, Mgr. V. Fales, L. Píchová DiS. 
Omluveni:   Mgr. R. Dvorský  
Neomluveni: Ing. J. Vlachová, Ing. D. Koribský  
Hosté:   Městská policie Olomouc a občané.  
 
Z důvodu nepřítomnosti předsedy komise Mgr. R. Dvorského schůzi vedl zastupující člen  
a tajemník komise Aleš Vánský.  
 
1) Občané Hejčína přišli na schůzi KMČ vyjádřit nedůvěru předsedovi komise Mgr. 
Romanu Dvorskému a požadovali jeho bezodkladné odstoupení z funkce předsedy 
komise. Členové komise byli informováni, že pokud se tak nestane, bude zvolena jiná 
forma nesouhlasu, jako např. petice za jeho odvolání, apod. Na žádost občanů se 
k situaci v komisi vyjádřili jednotlivě i přítomní komisaři. Všech osm přítomných komisařů 
vyjádřilo stejný názor a požaduje rovněž bezodkladnou změnu na pozici předsedy 
komise a žádají o pomoc s řešením situace v komisi Radu města. 
2) Pan Hubáček informoval občany a členy komise o proběhlém jednání s panem Ing. 
arch. L. Opletalem ohledně výstavby rodinných domů v travnaté proluce mezi 
„pyramidou“ a panelovými domy na Glazarově ulici. Na základě jednání bylo dohodnuto, 
že v proluce vzniknou „pouze“ čtyři rodinné domy, tak jak bylo požadováno ze strany 
občanů dotčených nemovitostí v okolí. 
3) Pan Ing. arch. Liška zpracoval dle požadavku občanů docházku členů komise za rok 
2016. Na základě výsledků budou kontaktovány jednotlivé stranické kluby, aby zvážily 
možnost změny na pozici jejich komisaře. Pokud kluby nebudou mít k dispozici člena, 
který by na schůze KMČ mohl docházet, navrhnou občané klubům někoho z vlastních 
řad. Na žádost občanů bude docházka členů komise vyvěšena ve vitrínách KMČ (zajistí 
Borek, Vánský) 
4) Byl vznesen požadavek na zjištění „třídy“ silnice Erenburgovy. Občané se ptají, jestli 
rovněž nebyla tato třída změněna a pokud ano, tak kdy k tomu došlo a hlavně proč. 
K tématu Erenburgovy ulice, stále chybí oficiální výsledky měření a analýz dopravní 
situace a občané se jich dožadují. Na základě i tohoto je požadována přítomnost 
náměstka primátora, pana RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. (pozvání zajistí Vánský).  
5) Občané požadují, aby zápisy ze schůzí KMČ byly nejpozději ve lhůtě jednoho týdne 
umístěny ve schránkách KMČ a na internetu tak, jak to určuje jednací řád komise (zajistí 
na jednání pověřený zapisovatel komise, Borek, Vánský) 
6) Zastupující člen komise informoval občany a členy komise o plánovaných a 
připravovaných akcích na tento rok. Dne 8. 4. proběhne úklidová akce „Ukliďme Česko“  
ve spolupráci s hejčínským gymnáziem (zajišťuje Vánský a Ing. Vacková). Dne 6. 5. 
proběhne již 3. ročník „Hejčínského hejkala“ (zajišťuje Vánský) a během měsíce června 
se plánuje ve spolupráci s hejčínským gymnáziem akce na počest rodiny Mayů (zajišťuje 
Vánský s ředitelem gymnázia PhDr. Karlem Gošem). Dále budou umístěny pamětní 
kameny (Stolpersteine) a pamětní deska věnovaná rodině Mayů (oboje zajišťuje 
Vánský). O všech akcích budou občané průběžně informování. 
 

Příští jednání komise proběhne dne 14. 3. 2017 v 17.00 hod. ve sborovně hejčínského 
gymnázia. 

Zapsal Aleš Vánský, zastupující člen a tajemník komise 


