
Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín 
 

Zápis z jednání Komise ze dne 14. března 2017 
 

 
 
Přítomni: A. Vánský, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta, Mgr. R. Dvorský, J. Borek, Ing. 
Hana Vacková, Mgr. V. Fales, L. Píchová DiS., Bc. L. Podstatová 
Omluveni:  
Neomluveni: Ing. J. Vlachová, Ing. D. Koribský, 
Hosté: náměstek primátora RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora PhDr. 
Pavel Urbášek, Městská policie Olomouc a občané. 
 
Z důvodu pozdního příchodu předsedy komise Mgr. R. Dvorského schůzi vedl 
zastupující člen a  tajemník komise Aleš Vánský. 
 
1) Náměstek primátora RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., odpovídal na připravené otázky a 
dotazy občanů ohledně dopravy. Nejdůležitějšími informaci bylo, že příští rok dojde 
k rekonstrukci Erenburgovy ulice a bude zde položený „tichý“ asfalt. Dále, že přechod 
pro chodce na Pražské ulici bude obnoven. Přechod pro chodce U Anči zůstane ve 
stávajícím stavu, který je považován za „ideální“. Občané požadují zřízení 
cyklostezky na nově zrekonstruované Erenburgově ulici. Detailní informace ze 
schůze se zpracovávají a budou uveřejněny mimo zápis. 
2) Bude se pokračovat v investicích do úprav vnitrobloku na Ladově ulici. 
3) Člen komise Aleš Vánský informoval o akcích, které komise bude financovat 
z peněz k tomuto účelu určených. Jde o Hejčínského Hejkala, který proběhne 
v sobotu 13. 5., budou na něm hrát čtyři kapely a součástí bude i představení pro děti 
v podání Kašpárkovy říše. Pamětní desku na Mayovu vilu již začal tvořit sochař 
Hořínek. Pamětní kameny Bedřichu a Tereze Mayovým bude financovat Židovská 
obec Olomouc, položení proběhne ke konci září. Je plánována společná akce 
s gymnáziem, proběhnout by měla poslední týden v srpnu. Další společnou akcí 
s gymnáziem bude rozsvícení vánočního stromu spojené se zpíváním koled a 
punčem. 
4) Tajemník komise zajistil přítomnost zástupců Policie ČR na schůzích komise. 
5) Komise nesouhlasí s projektem opravy Dolní Hejčínské v jeho části na Mrštíkově 
náměstí. Již dříve byl projekt pozměněn tak, že zde byla možná výstavba hřiště pro 
děti a vzniklo zde více parkovacích míst. Současná nová podoba, která vznikla bez 
vědomí komise, je nepřijatelná a komise požaduje jeho úpravu. 
6) Rada města Olomouce na svém jednání 7. 3. odvolala z funkce předsedy komise 
pana Mgr. Romana Dvorského a jmenovala novým předsedou komise pana Mgr. 
Jaroslava Rottera. Nový předseda byl na schůzi přítomen a začal se již seznamovat 
s činností a členy komise. 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 11. 4. 2017 v 17.00 hod. ve sborovně 
hejčínského gymnázia. 
 
                                     Zapsal Aleš Vánský, tajemník komise 


