
Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín 
 

Zápis z jednání Komise ze dne 14. prosince 2016 
 

 
 
Přítomni: Mgr. R. Dvorský, A. Vánský, J. Borek, Ing. Hana Vacková, Bc. L. 
Podstatová, Mgr. V. Fales, RNDr. L. Merta, L. Píchová DiS. 
Omluveni: Ing. D. Koribský, Ing. L. Lindner, 
Neomluveni: Ing. J. Vlachová 
Hosté: náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs a náměstek primátora PhDr. 
Pavel Urbášek. Dále zástupce Městské policie Olomouc a občané. 
 
1) Členové komise a občané byli informováni o pravděpodobném zjednosměrnění 
ulice Dolní Hejčínská ve směru Mopos- Tomkova a zároveň vyslechli stížnost na 
jednosměrný provoz v ulici Pešinova. 
2) Komise a občané byli obeznámeni, že důvod zrušení přechodu pro chodce na 
Pražské ulici bylo to, že neodpovídal normám. 
3) Proběhla diskuze k uzavření centra města pro nákladní automobily do 12 tun. 
Obyvatelé Hejčína mají obavy o nárůst dopravy a vzhledem k množství požadavků a 
otázek na toto téma bylo dohodnuto, že bude kontaktován náměstek primátora, pan 
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. a bude požádán, aby se stal hostem a zúčastnil se 
jednání komise. Ing. R. Nepožitek přislíbil zpracování konkrétních otázek na pana 
náměstka.  
4) Členové komise byli informováni panem Hubáčkem, že nadále trvá snaha pana 
Ing. Architekta Opletala o zastavění zeleného pásu na ulici J. Glazarové v místě, kde 
již dříve slíbil výstavbu odpočinkové zóny s dětským hřištěm. 
5) Byla řešena návštěvnost členů komise. Na základě dohody bude zveřejněn 
seznam/tabulka s účastí jednotlivých členů. 
6) Komise obdržela stížnost na nedostatečný či špatný úklid listí ze strany TSMO.  
7) Náměstci na žádost přislíbili svoji častější účast na jednáních KMČ. 
8) Předseda komise se omluvil za své drzé chování k ing. Horákové během schůze. 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 10. 1. 2017 v 17.00 hod. ve sborovně 
hejčínského gymnázia. 
 
V průběhu jednání nebyly ze strany Komise vzneseny žádné nové požadavky. 
 
 
                                     Zapsal Aleš Vánský, tajemnik komise 


