
Zápis z jednání komise městské části č. 3. Olomouc – Hejčín ze dne 20. 4. 2016. 
 

 
Přítomni: A. Vánský, J. Borek, Ing. L. Lindner, Bc. L. Podstatová, Ing. Hana 
Vacková, Mgr. R. Dvorský 
 
Omluveni: M. Novotný, ing. D. Koribský, Mgr. V. Fales, Mgr. I. Heger, Ing. J. 
Vlachová, L. Píchová DiS., RNDr. L. Merta 
 
Hosté: Městská policie Olomouc, občané 
 
Jednání komise vedl pověřený zástupce předsedy a člen komise Aleš Vánský. 
 
1) Korespondence komise 
Komise neobdržela žádnou korespondenci. 
 
2) Občané požadují na příští schůzi přítomnost pana náměstka primátora, Mgr. Filipa 
Žáčka, aby se pana náměstka mohli zeptat na posun ve věcech, ke kterým se 
vyjadřoval na únorové schůzi KMČ, které se účastnil. Pan náměstek tehdy seznámil 
přítomné se záměry investiční výstavby v tomto a příštím roce a přislíbil i pomoc 
s řešením dopravní situace v Hejčíně. 
 
3) Přítomní zástupci z Erenburgovy a okolních ulic požadují informace týkající se 
dopravy v Hejčíně, především tedy vysvětlení dopravního značení, kdy na Pešinově 
ulici byla značka 3,5 t, nyní není a např. proč se na Foerstrově ulici měnila okna a 
následně se provedl zákaz vjezdu kamionů. Na pomoc řešení dopravní situace 
v Hejčíně založili občané i webové stránky na http://dopravaolomouc.weebly.com 
 
4) Občané i členové komise MČ se na schůzi jednohlasně shodli na stanovisku 
k světelné signalizaci na křižovatce u restaurace U Anči. Požadují úplné vypnutí 
světelné signalizace, tak jak tomu bylo dříve a doprava byla plynulejší. 
 
5) Kulturní akce.  
KMČ Hejčín pořádá a všechny srdečně zve na druhý ročník hudební akce Hejčínský 
hejkal, která se uskuteční na Mrštíkově náměstí v sobotu 7. 5. 2016. Informace o akci 
jsou šířeny formou plakátů v MČ, na FB Hejčína a na webu Hejčína v přímém odkazu 
na www.hejcin.cz/hejkal 
Další akcí je společná akce KMČ Hejčín a KMČ Řepčín - „Kácení máje“. Akce 
proběhne v sobotu 28. 5. Program se ještě tvoří, jak bude zcela hotový, budou 
občané informováni formou plakátů, FB, www, atp.. 
 
 

Příští jednání komise proběhne dne 18.5 2016 v 16 hod.  
ve sborovně hejčínského gymnázia. 

 
Zpracoval: Aleš Vánský – člen KMČ a pověřený zástupce předsedy komise 

http://www.hejcin.cz/hejkal

