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CO PÁLÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
VÍME PŘÍMO OD VÁS A ZAČNEME KONEČNĚ ŘEŠIT
Problémy známe dokonale i díky našim zástupcům v komisích městských částí. Pře-
hlížení musí skončit! Za 4 roky se nestihne vše, podstatná část však ano. A do konce 
dekády vyřešíme i zbytek.

Černovír – Hradisko
■ Revitalizace zanedbaného okolí Klášterního 
Hradiska  ■ Měření  rychlosti v ulici Jablon-
ského  ■ Chybějící kanalizace v ulicích   ■ In-
formovanost  o  III.  etapě  protipovodňových 
úprav   ■ Bezpečné propojení z Hejdukovy přes 
Lazeckou na Hejčínské stezky   ■ Parkování v ul. 
U Stavu, Benýškova a dalších ■

Droždín
 ■ Cyklostezka  mezi  Samotiškami  a  Bystro-

vany   ■ Měření  rychlosti  v ul.  pplk.  Sochora 
a U Cihelny   ■ Lesík U Kříže pod Horní Úlehlou 
upravit pro rekreaci   ■ Upravit tok Adamovky 
nad Droždínem   ■ Zklidnit  tranzitní dopravu 
stavebními  úpravami  a  bezpečnými  přecho-
dy   ■ Centrum  okolo  školy  bezpečnější  pro 
děti   ■ Mateřská i základní škola potřebují re-
konstrukci   ■ Vybudovat sál sloužící jako tělo-
cvična i společenský prostor   ■ Zachovat přímé 
propojení Chválkovice–Samotišky po historic-
ké silnici  ■ 

Hejčín
 ■ Vybudovat nové napojení od rondelu u Glo-

busu do Řepčína – odklonit nákladní dopra-
vu  z  obytných  čtvrtí   ■ Přeřešit  křižovatku 
„U  Anči“  i  v  kontextu  plánované  výstavby 
u Pražské   ■ Revitalizovat prostor kolem chá-
trající bývalé přírodovědecké fakulty   ■ Do-
plnit chodník v ulici Jarmily Glazarové smě-
rem  do  Černovíra   ■ Propojit  ulice  Na  trati 
a Kašparovu přes trať pro pěší   ■ 

Holice
 ■ Doplnit cyklostezky: ul. Holická, dobudo-

vat trasu z Návsi Svobody do Holického lesa 
a  na  Dolní  Novosadskou   ■ Chybí  hasičská 
zbrojnice  a  zázemí  pro  výcvik  členů  a  dětí 
SDH   ■ Rekonstrukce ulic ve špatném stavu 
a kde chybí kanalizace   ■ Doplnit přechody 
a propojení chodníků v Hamerské ul. a zlep-
šit  údržbu   ■ Zlepšit  bezpečnost  přechodu 
v ul. Keplerova v „esíčku“ a řešit parkování pro 
návštěvy hřbitova   ■ Novou zástavbu na For-
tu V plánovat s občanskou vybaveností   ■ Víc 
odpadkových košů   ■ 

Chomoutov
 ■ Postavit cyklostezku do Olomouce a zajis-

tit  cyklistům  bezpečný  průjezd  Chomouto-
vem  ■ Doplnit bezpečné přechody a stavební 
opatření na zpomalení dopravy (městská část 
je  přetížena  dopravou)   ■ Vystavět workout 
hřiště, prostor pro dospívající mládež a spole-
čenský sál   ■ Vytvořit nové pěší cesty pro pro-
cházky a rekreaci v okolí   ■ 

Chválkovice
 ■ Bezpečné přecházení křižovatky Chválko-

vická–Kubátova na cyklostezku  (připravený 
projekt)   ■ Upravit plochu u kostela na Sel-
ském náměstí  (připravený  projekt)   ■ Měřit 
rychlost na Chválkovické stacionárním rada-
rem  ■ Vysadit alej podél cyklostezky do Čer-
novírského lesa  ■ Zvýšit bezpečnost v ulici 
Na Luhu – zpomalit průjezd aut   ■ Zachovat 
přímé propojení Chválkovice – Samotišky po 
historické silnici  ■ 

Lazce
 ■ Vysadit  veřejný  park  mezi  ul.  Dlouhá 

a Mlýnským potokem   ■ Rekonstrukci přetí-

žené ulice Florykova   ■ Prosadit smysluplné 
vedení cyklostezky Hejčínskými loukami dle 
územního plánu   ■ Chránit a obnovovat zeleň 
na nábřeží na Letné   ■ Výstavbu na nábřeží 
naproti Klášternímu Hradisku řešit urbanistic-
ky citlivě   ■ Protipovodňová opatření (III. eta-
pa) připravovat v součinnosti s obyvateli   ■ 

Lošov
 ■ Úpravit  prostor  kolem  zastávky MHD  na 

ulici Svolinského – Na Lukách – Strmá   ■ Re-
vitalizovat průtah Lošovem   ■ Vybudovat re-
 kreač ní prvky v příměstském lese mezi Lošo-
vem a Velkou Bystřicí   ■ 

Nedvězí
 ■ Řešit překračování rychlosti na všech třech 

příjezdech do Nedvězí  i v obci   ■ Vybudovat 
cyklostezku  do  Slavonína   ■ Problém  par-
kování  –  chybí  podélná  stání   ■ Vybudovat 
chodník na místní hřbitov   ■ Posílit veřejnou 
dopravu do města   ■ 

Nemilany
 ■ Konečně  dokončit  rekonstrukci  ul.  Rai-

sova  ■ Revidovat  pohled  na  Božkovu  ulici 
a přilehlý lesík s bike parkem – vzácný ostrov 
na  okraji Olomouce   ■ Dokončit  ulici Česká 
čtvrť   ■ Přemístit konečnou zastávku Nemi-
lany na konec Lidické ulice   ■ Revitalizovat 
náměstíčko mezi ulicemi Povelská a Lidická   ■ 

Tabulový vrch
 ■ Opravit chodníky poškozené při výkopech 

a zanedbaný vnitroblok v ul. Zelená/Stiboro-
va  ■ Řešit nedostatek parkovacích míst v celé 
městské části   ■ Odstraňovat staré a nebez-
pečné prvky z veřejného prostoru   ■ Zóna 30 
je špatně značena, zajistit dodržování rychlos-
ti  ■ Víc laviček a zeleně   ■ 

Topolany
 ■ Přeřešit  a  opravit  chodníky v ul. Bílkova, 

U  Sv.  Jana  a  Nedbalova   ■ Vystavět  cyklo-
stezku do Olomouce   ■ Zlepšit péči o živé plo-
ty   ■ Opatření proti splachům půdy a přívalo-
vým dešťům   ■ 

Týneček
 ■ Chodník  podél  východní  strany  silnice 

I/46   ■ Zvyšovat  bezpečnost  podél  průtahu 
silnice I/46   ■ Opatření proti rychlým průjez-
dům aut v ul. Bohuslava Martinů   ■

Neředín
 ■ Obnovit přechod pro chodce na křižovat-

ce  Pražská – Erenburgova   ■ Rekonstrukce 
ul. Norská s ochranou lipové aleje   ■ Revitali-
zace Tererova nám.   ■ Rozvíjet zeleň a rekre-
aci  na  neředínském  horizontu:  vysadit  alej 
na hřebeni jako základ budoucího lesoparku, 
chránit  přírodní  louky před  salámovým  za-
stavěním   ■ Obnovit  historickou  cestu mezi 
ul.  Okružní  a  starým  Neředínem   ■ Údržba 
lesíka  a  pramenišť  u  rybníčku  na  Neředín-
ské  ■ Doplnit cyklostezky, např. od třídy Míru 
ke Globusu   ■ Víc laviček pro seniory   ■ 

Nová Ulice
 ■ Řešit nedostatek parkovacích míst   ■ Mě-

ření rychlosti na ulici Brněnská stacionárními 
radary   ■ Vyřešit přetížení křižovatky pod Vo-
dojemem   ■ Odstranit staré a nebezpečné prv-
ky z veřejného prostoru   ■ 

Nové Hodolany
 ■ Jednat s developery o nových projektech 

Jeremenkova u  točny  tramvaje, dům na vý-
měničce v Hálkově ul.   ■ Zajistit koncepci pro 
obnovu  Masarykovy  ulice   ■ Lépe  pečovat 
o přednádražní prostor  (opravy dlažby, pří-
střešků, údržba křovin)   ■ Zavést rezidenční 
parkování   ■ 

Nové Sady
 ■ Upravit  zanedbaný  parčík  v  Polské  ul. 

u  zastávky  Smetanovy  sady  a  rekonstruo-
vat fontánu   ■ Vybudovat slibovaný park na 

Švýcarském náměstí   ■ Dokončit  revitaliza-
ci komunikací  a  zeleně u kapličky   ■ Území 
u supermarketů Penny a Albert rozvíjet  jako 
čtvrťové centrum s bezpečným veřejným pro-
storem  ■ Vyřešit problematický průjezd ulicí 
V Kotlině   ■ 

Nový Svět
 ■ Vybudovat  bezpečné  pěší  a  cyklistické 

spojení  Nového  Světa  a  Nových  Sadů  přes 
ul. U Rybářských stavů   ■ Revitalizovat Sudo-
vu ul. jako historickou náves   ■ Využít želez-
niční trať pro hromadnou dopravu   ■

Olomouc – střed
 ■ Koncepčně řešit Tržnici a staré autobuso-

vé nádraží jako jedeń celek, urbanisticko-ar-
chitektonická soutěž, jednat o koupi budovy 
tržnice   ■ Estetizace  a  lepší  funkce  centra 
(označení provozoven, předzahrádky vč. zim-
ních)   ■ Tř. Svobody potřebuje celkovou revi-
talizaci – zkultivovat a zlepšit podmínky pro 
chodce, cyklisty a zeleň   ■ Urbanisticky citli-
vá přestavba křižovatky Dlouhá–Dobrovského 
s doplněním přechodů   ■ 

Olomouc – západ
 ■ Zavést rezidenční parkování   ■ Zajistit prů-

chod a provizorní přechod přes železniční trať 
mezi ulicemi Na Trati a Václavkova, než dojde 
k  vybudování  nového  přechodu   ■ Úpravy 
vnitrobloku  v  ulici  Albertova–Wolkerova–
Štítného  ■ 

Pavlovičky
 ■ Oprava chodníku k ZŠ Gorkého v Čadově ul. 

spolu s obnovou aleje    ■ Nový chodník u ZŠ 
pro větší bezpečnost dětí   ■ Pokračování stav-
by cyklostezky z Chválkovic – propojení cy-
klotrasy přes Pavlovičky do „podjezdu“ směr 
Pasteurova   ■ Opravy chodníků a dokončení 
rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici, zajiště-
ní pravidelné údržby hřiště   ■ 

Povel
 ■ Dokončit revitalizace sídliště Povel s rozší-

řením počtu parkování a zlepšením dopravy 
u škol   ■ Delší intervaly na Křižovatce na Vel-

komoravské u Lidlu   ■ Najít kvalitní řešení pro 
brownfield vojenských opraváren   ■ Měření 
rychlosti na Velkomoravské   ■ Tranzitní ná-
kladní doprava patří na obchvat   ■ Zlepšit ob-
novu chodníků a údržbu dětských hřišť   ■ Vra-
cet zeleň na místa, kde byla kácena   ■ Zvýšit 
bezpečnost chodců v podchodu Pionýrská (ne-
mocnice)   ■ Zajistit místo pro setkávání obča-
nů a komunitní aktivity   ■ 

Radíkov
 ■ Na ul. Malinovského a Náprstkově úpravy 

pro  dopravní  zklidnění  a  bezpečnost  chod-
ců   ■ Opravit vozovky v ul. Na Suchých Lou-
kách  ■ Umístit  hřiště  s  menším  zázemím 
v nivě potoka (upravit územní plán)   ■ Opravit 
hasičskou zbrojnici s klubem seniorů (připra-
vovaný projekt)   ■ 

Řepčín
 ■ Urgentně  řešit  havarijní  stav  vodovod-

ní  sítě   ■ Rekonstrukce  vodovodu  a  cesty 
k ZŠ Svatoplukova okolo kapličky sv. Isidora, 
vč. chodníku   ■ 

Slavonín
 ■ Měření rychlosti v ulici Jižní   ■ Zvýšit bez-

pečnost  přecházení  v  ulicích  Zolova,  Jižní 
a „U Kapličky“   ■ Přeřešit křižovatku Kyselov-
ská–Jižní   ■ Čistit a sekat břehy toku Nemi-
lanky   ■ Vybudovat silnici a chodník na ulici 
Durychova   ■ 

Staré Hodolany
 ■ Doplnit plochy zeleně (zoufale chybí)   ■ Vy-

řešit  nevyhovující  náhradní  autobusovou 
dopravu za hlavním nádražím   ■ Zřídit zónu 
rezidenčního parkování za hlavním nádražím 
a zajistit průjezd popelářů a hasičů   ■ Budovat 
síť bezpečných tras pro cyklisty   ■ 

Svatý Kopeček
 ■ Posílit  infrastrukturu tak, aby odpovídala 

turistické zátěži   ■ Vyřešit parkování vč. WC 
a odpadkových košů   ■ Rekonstrukce Sado-
vého náměstí   ■ Kulturní dům a multifunkč-
ní  sportoviště   ■ Dál preventivně  řešit potí-
že s opilci v souvislosti s provozem Domova 
Sv. Anežky   ■ 

Horká linka  Město občan
Praskne konečně bublina, v níž radnice funguje?
Viktor Tichák

Občané přestali být 
součástí radnice. Na chod 
města nemají vliv. 
Vezměme je konečně 
do hry.

”
OBČAN → MĚSTO
Občan může nahlásit závadu, napsat mail, 
přednést podnět na schůzi komise městské 
části, zastupitelstva nebo na veřejném pro-
jednání projektu.

Praxe? Podnět občana k parkování. Úředníci 
ho zpracují. Seminář pro zastupitele se koná 
v den veřejného projednání. Úředníci dosta-
nou důležité připomínky. Materiál se pře-
sune do příštího volebního období. Celý 
se překope. A lidé jej uvidí týden před finál-
ním jednáním zastupitelstva za pár let (nebo 
končí v šuplíku). „Veřejné projednání přece 
už bylo, kdysi!“

Vylepšeme to: Podnět → zpracování úřed-
níky → rada (1. čtení) → seminář pro zastu-
pitele,  odborné  komise  a  veřejné  jednání 
komisí městských částí → zapracování při-
pomínek → veřejné projednání → zapraco-
vání připomínek → rada (2. čtení) → zastu-
pitelstvo → účinnost.

MĚSTO → OBČAN
Město má časopis, Facebook, web. Směs sebe-
propagace a úředničiny na úkor informací.
Výsledek? Novinky o květinách na náměstí 
ano, info o opravě klíčové ulice ne. Nein-
formovaný občan ráno spadne do díry před 
vlastním vchodem, neinformovaná restaura-
térka hledí přes rozkopanou ulici na vzdálený 
náklaďák s bečkami piva…
Stačily by přece dvě věty: „Dobrý den, od 
1. 9. budou v blízkosti Vašeho bydliště probí-
hat stavební práce. Více informací naleznete 
zde (odkaz).“

Rozjedeme konečně intenzivní komuni-
kaci město ←→ občan. Prospěje to všem. 

Selské náměstí v Droždíně

Tržnice

Sadové náměstí na Sv. Kopečku
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OLOMOUC, JAKOU JI CHCEME MÍT. 
JDETE DO TOHO S NÁMI?
Olomouc se musí konečně stát moderním městem pro 21. století. Ve všech 
ohledech a pro všechny občany. Začít se musí ihned. Některé plody správ-
ných rozhodnutí sklidíme již v nejbližších letech, na jiné si počkáme déle. 
Mrkněte, jakou Olomouc chceme, a jestli se vám líbí, pomozte nám ve vol-
bách, abychom ji mohli začít tvořit. 

Bude v Olomouci kde bydlet? 
A budeme na to mít?

Olomouc „pro děti“. Jak bude 
vypadat?

Obrovský dluh bude 
postupně zlikvidován

Olomouc konečně městem 
pro 21. století

Radnice a magistrát budou 
féroví a vstřícní 

Vysoké ceny energií: když 
bude zle, město pomůže

Infrastruktura bude 
fungovat a sloužit všem

Vezmou mi děti do školy/
školky v dosahu bydliště?

„
Do školky konečně 
i dvouleté děti, abys-
te si sami rozhodli, 
kdy se chcete vrátit 
do práce.

„
V příměstské krajině 
město vysadí aleje, 
remízky a bude 
obnovovat cesty.

„
Budeme jednat 
s vládou o zvýšení 
příjmu z daní.

Ve spolupráci s developery město od-
straňuje překážky pro bytovou výstavbu 
a samo také staví. První výkop: 100 bytů 
do 4 let. Postupně znovu naplníme téměř 
vyprodaný bytový fond. Nízkopříjmoví, 
samoživitelé/ky, ohrožení ani senioři ne-
smí končit na ubytovnách. Udržíme ve 
městě také nedostatkové profese, jako 
jsou řidiči MHD.

Cesta ke škole je tak bezpečná, že školák 
zvládne cestu sám. Na obědě si pochut-
ná – všechny jsou ve standardu „Zdravá 
školní jídelna“. Odpoledne jdeme s dětmi 
na hřiště, kde je stín i tekoucí voda. Nebo 
se projedeme na kole po bezpečných 
a  komfortních cyklotrasách. Kroužky 
a sportování dětí město podporuje a jsou 
cenově dostupné.

Olomouc sníží do roku 2026 dluh o půl 
miliardy a intenzivně bude jednat s vlá-
dou o zvýšení příjmu z daní. Radnice ne-
investuje do velkých staveb typu nová 
hokejová aréna, které příliš zatěžují 
městskou kasu. 

Zlepší se řízení městských společností, 
služby pro občany bude radnice objed-
návat chytře. Peníze na kulturu a sport 
půjdou nejen k největším tělesům a klu-
bům, ale podpoří pestřejší kulturní 
a sportovní život města. Divadlo, filhar-
monie a výstaviště získají jasnou vizi své 
budoucnosti.

Třída Svobody i  Masarykova, sídliště, 
Stará víska v Hodolanech, Sadové nám. 
na Sv. Kopečku, ul. Křížkovského i praš-
né cesty v Holici a Slavoníně – radnice 
podle plánu umazává jeden velký dluh 
za druhým. Tržnice a staré autobusové 
nádraží čeká přestavba: moderní veřejný 
prostor, malý dopravní terminál, propo-
jení parků i zeleninové tržiště, budovy 
se službami, obnova historické tržnice. 
Profesionálně připravený projekt s ar-
chitektonickou soutěží na počátku a vý-
stavbou okolo r. 2030.

Chodci a cyklisté si budou ve veřejném 
prostoru rovni s  uživateli aut. Sema-
fory mají rozumné intervaly, Pražskou 
a mnoho dalších silnic přejdu bezpečně 
po novém přechodu. Lidé, umění, festi-
valy, komunitní život, gastro, bleší trhy 
i kafekáry zabydlí veřejný prostor. Stro-
my se vrátí do ulic, déšť nebude odtékat 
do kanálu, ale zasakovat se, aby zlepšil 
mikroklima města.

V příměstské krajině město vysadí ale-
je, remízky a bude obnovovat cesty. Nad 
Neředínem a  Tabulákem založí město 
lesopark, u Mlýnského potoka na Laz-
cích a  na Švýcarském nábřeží parky. 
Radnice připraví poslední etapu proti-
povodňových úprav (Letná–Černovír), 
Kraj postaví silniční spojku od Globusu 
do Řepčína (náklaďáky pryč od Anči).  
Radnice se zasadí o  kompromis mezi 
státem a Olmou, aby východní tangenta 
získala povolení, a město pomůže s vý-
kupy pozemků.

Město úspěšně uspořádá výběrové ří-
zení na nového tajemníka a zkušeného 
hlavního architekta. Magistrát získá na 
základě procesního auditu novou struk-
turu, pravá ruka úřadu ví, co dělá levá. 
Dobrá pověst úřadu přitáhne nové kva-
lifikované odborníky.

Město jedná s občany nápomocně, před-
vídatelně a bez protekce. Elektroniza-
ce postupuje, značnou část agendy lze 
vyřídit online. Běhání od jedněch dveří 
k druhým je stále méně. 

Olomouc s  občany a  podnikateli lépe 
spolupracuje. Plánování rozvoje města 
bude transparentní. Informace o dění ve 
svém okolí se lidé dozví snadno a s před-
stihem. Každá městská část získá své 
prostory pro komunitní život a bude kde 
sportovat.

Ochotní pracovníci v asistenčním cen-
tru mi pomohou se zorientovat a požá-
dat o finanční pomoc, kterou stát i měs-
to pomáhá občanům v nouzi. V nouzi si 
mohu vyzvednout potraviny z potravi-
nové banky, její činnost město posílí. 

Radnice se maximálně zasadí o to, aby 
se vodné, stočné a ceny dodávek tep-
la v  době krize nezvyšovaly. Radnice 
nezvýší v  krizi nájemné v  městských 
bytech, poplatky a daň z nemovitosti. 
Lidem v nouzi radnice uhradí poplatky 
za odpad a  pomůže, aby děti nepřišly 
o finančně náročné školní a mimoškol-
ní aktivity. Bude-li ještě hůř, zavedeme 
plošně jízdné zdarma pro děti do 15 let.

Silnice, chodníky, školy, veřejné osvět-
lení, vodovody, tramvajové trati – město 
přijímá a plní plán, jak do 5 let obrátit 
trend od zhoršování stavu infrastruk-
tury ke zlepšování. Město převezme 
v r. 2025 vodovodní přivaděče zpět od 
Veolie a nejpozději do r. 2030 všechny 
městské vodovody a kanalizace a bude 
samo zajišťovat distribuci vody.

Vezmou a budete to mít blízko. Už žádné 
mamataxi přes celé město, když spěchá-
te do práce. A pozor, do školky budou 
brát konečně i dvouleté, abyste si sami 
rozhodli, kdy se chcete vrátit do práce.



Jak hlasovat?
Nejkratší cesta ke změně je 
zaškrtnout celou kandidátku č. 5
V  komunálních  volbách  v  Olo-
mouci má každý volič 45 hlasů. 
Může ale také využít jediný „hro-
madný“ hlas. Dáte-li křížek před 
název koalice ProOlomouc a Pi-
rátů, dáváte hlas všem na kandi-
dátce.

Dalším způsobem je kroužkovat 
jednotlivce. Lze křížkovat 45 lidí, 
i napříč stranami. Co možná ne-
víte: zaškrtnout kandidáty z více 
listin  znamená,  že  spíše pomá-
háte lídrům daných kandidátek, 
než zaškrtnutému člověku. Pokud 

nevyčerpáte 45 hlasů, svou volbu 
oslabujete.

Nejhorší možnost je kroužkovat 
více  než  45  kandidátů  –  hlasy 
propadají.

A  ještě  je možnost „kombinova-
ná“: zaškrtnout celou kandidátku, 
a k tomu dát několik hlasů kon-
krétním lidem z jiných listin. I tam 
platí, že pomáháte více lídrům.

My kroužkujeme celou kandidát-
ku č. 5 pro konečně lepší město!

ProOlomouc a Piráti
vylosované číslo: 5

4

Politiku děláme rozumem i srdcem 
Sloužíme městu a občanům

Tomáš Pejpek

Politika by neměla být jen věcná, 
transparentní či pragmatická. Měla 
by se dělat také srdcem a s jasným 
vědomím, co chci změnit k lepší-
mu a  proč. Právě takové kandi-
dátky a kandidáty máme. Jsou to 
srdcaři, kteří mají nasazení i drajv. 
Přejí si Olomouc moderní, dyna-
mickou a  příjemnou pro život. 
Chtějí město, kde se dodržují pra-
vidla, rozhoduje se odborně a čer-
pá se z dobré praxe odjinud.
Vytvořili  jsme  koalici  ProOlo-

mouc a Piráti, ucházíme se o vaši 
důvěru a chceme udělat z Olomou-
ce konečně  lepší město: moderní, 
krásné, fungující a přátelské. V olo-

mouckém zastupitelstvu působí lidé 
z ProOlomouc 8  let, Piráti 4  roky. 
Věříme,  že  jsme  odvedli  dobrou 
práci. Byli jsme pracovitou, kvalifi-
kovanou a odpovědnou opozicí. Je 
za námi mravenčí práce na mnoha 
kauzách.  S  částí  našich  představ 
jsme  uspěli,  jindy  jsme  zabránili 
aspoň  těm  největším  průšvihům. 
A když nám omezené možnosti opo-
zice nedaly jinou možnost, alespoň 
jsme  slušně  a  věcně  předkládali 
argumenty  a  hlasovali  v  souladu 
se  svým  svědomím  a  odborností. 
Nyní jsme připraveni převzít odpo-
vědnosti za správu města. Vytvořili 
jsme tým s odborným zázemím ve 
všech klíčových oblastech.
V Olomouci vládne více než 20 let 

téměř tatáž politická reprezentace. 
Kosmetická změna na radnici však 
ke skutečným změnám nepovede! 
Již v minulých volbách dali občané 
zdrcující většinou důvěru těm sub-
jektům, které slibovaly zásadní změ-
nu, ale té se lidé nedočkali – tehdejší 
vítěz se spojil s dosavadním vedením 
a město jelo dál ve starých kolejích. 
Olomouc potřebuje  novou  energii 
a vizi, za kterou půjde. Koalice Pro-
Olomouc a Pirátů přináší obojí. Dál 
už  je  to  na  vás,  volby  rozhodnou 
o blízké  i  vzdálenější  budoucnos-
ti.  Každý  hlas  je  důležitý. Máte-li 
podobné názory na to, co Olomouc 
pálí a potřebuje, dejte nám svůj hlas 
a přesvědčte k volbě ProOlomouc 
a Pirátů i lidi z vašeho okolí.
Děkujeme.

ProOlomouc a Piráti – kandidátka
1. Ing. arch. Tomáš Pejpek, 55 let, architekt, 

zastupitel města, Chválkovice
2. Mgr. Viktor Tichák, Ph.D., 32 let, lingvista, 

univerzitní pedagog, zastupitel města, předseda 
finančního výboru, Olomouc

3. Bc. Kateřina Dobrozemská, 42 let, manažerka 
sociálních služeb, Nová Ulice

4. Zdeněk Žák, 45 let, firemní bankéř, člen dopravní 
komise, Nová Ulice

5. Bc. Jan Žůrek, 37 let, radní pro kulturu 
a památkovou péči Olomouckého kraje, Olomouc

6. Ing. arch. Pavel Grasse, 61 let, architekt, 
zastupitel města, Olomouc

7. Mgr. David Novák, 30 let, analytik v IT, člen 
krajské dopravní komise, Povel

8. Ing. Aleš Prstek, 46 let, ředitel Vydavatelství 
Univerzity Palackého v Olomouci, Hodolany

9. Mgr. Radka Hájková, BCBA, 35 let, psycholožka, 
univerzitní pedagožka, Hodolany

10. akad. soch. Martin Lubič, 60 let, architekt, 
zastupitel města, Hodolany

11. Mgr. Eva Lebedová, Ph.D., 41 let, politoložka, 
univerzitní pedagožka, Olomouc

12. Ing. Vlastimil Bednařík, 63 let, důchodce, člen 
komise MČ Tabulový vrch, Nová Ulice

13. Ing. Roman Šimek, 57 let, vedoucí projektant, 
lesní pedagog, trenér orientačního běhu, Droždín

14. MUDr. Martin Eliáš, 30 let, lékař ve Fakultní 
nemocnici Olomouc, asistent na lékařské 
fakultě UP, Hejčín

15. Mgr. Lenka Introvič, 40 let, administrátorka 
dotací a grantů pro školy a firmy, Chomoutov

16. Mgr. Martin Šmoldas, DiS., 38 let, pedagog, 
výzkumný pracovník, člen sociální komise, Neředín

17. Michael Rejman, 23 let, student, koordinátor 
Městského zastupitelstva dětí a mládeže, Hejčín

18. RNDr. Kateřina Mutinová, 42 let, biofyzička, 
interní auditorka, členka komise MČ Pavlovičky, 
Chválkovice

19. Bc. Michaela Nepejchalová, 26 let, studentka, 
sociální pracovnice, adiktoložka, Nová Ulice

20. Oldřich Nič, 43 let, programátor, Nová Ulice
21. Martin Šinkovský, 43 let, scenárista, spisovatel, 

Olomouc
22. Mgr. Zuzana Kopková, 30 let, autorka technické 

dokumentace softwaru, Olomouc

23. Mgr. Hana Prekop Dvorská, 42 let, učitelka, 
Svatý Kopeček

24. Tomáš Svoboda, 49 let, realizátor autorských 
stavebních projektů, Olomouc

25. Mgr. Vilém Skyba, 41 let, projektový manažer, 
člen komise hospodářského rozvoje, Neředín

26. MgA. et MgA. Magda Ada Johnová, 44 let, 
pedagožka, mediátorka, Hejčín

27. Mgr. et Mgr. Jan Daněk, 38 let, vědecký 
pracovník, ekolog, Řepčín

28. Petr Švarc, 45 let, podnikatel, Nové Sady
29. Antonín Štěpán, 34 let, pedagog na základní 

umělecké škole, muzikant, podnikatel, Olomouc
30. Mgr. Martina Mertová, 44 let, historička umění 

a kurátorka, Hejčín
31. Petr Macek, 42 let, IT konzultant a lektor, Nová 

Ulice
32. Jan Bednařík, 36 let, IT specialista, dobrovolník, 

řemeslník, Olomouc
33. MUDr. Zuzana Burianová, 58 let, lékařka, Olomouc
34. Bc. Vojtěch Pikal, 35 let, politik, informatik, autor 

fantasy her, Chválkovice
35. Vladimír Foret, 39 let, hudební dramaturg, 

produkční, Olomouc
36. Bc. Barbora Krudencová, 47 let, referentka 

pro vědu a výzkum Přírodovědecké fakulty UP, 
Olomouc

37. Mgr. Vítězslav Řepka, 32 let, živnostník, 
elektrikář, Olomouc

38. MDDr. Jan Mutňanský, 37 let, zubní lékař, 
Olomouc

39. Marika Řehová, 34 let, ošetřovatelka, Olomouc
40. Mgr. Taťána Nátěstová, 62 let, ředitelka mateřské 

školky, Nové Sady
41. Ing. arch. Otto Schneider, 70 let, projektant, 

Bělidla
42. Ing. Jan Dvořák, 51 let, specialista řízení provozu, 

Nové Sady
43. Mgr. Tomáš Dohnal, 58 let, daňový poradce, 

Olomouc
44. Mgr. Jakub Knápek, 48 let, pedagog na gymnáziu, 

muzikant, zastupitel města, Nové Sady
45. MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D., 68 let, lékařka, 

zastupitelka města a kraje, předsedkyně krajského 
výboru pro zdravotnictví, Radíkov

Připadá Vám olomoucká radnice letargická, bez vize 
a tahu na branku?  Chcete taky jako my změnu?

ProOlomouc a Piráti jsou v Olomouci jediní, kdo změnu 
nabízejí a mají sílu ji prosadit. Dejme Olomouci lepší 
budoucnost – pomozte nám vyhrát!
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