
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č.7/09 ze dne 1. července 2009 
 
Přítomni:  Bedřich Chlebek, Jiří Daniel, Stanislav Mader,  Miroslav Haupt, Kamila 
Šišková, Luděk Lindner 
 
Omluveni:  Miloš Eichler, Petr Vykopal 
 
 
Zahájení  
 
Komise svolala pravidelné jednání na 19:30 hod. do kanceláře KD Lošov 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila zápis v přečteném znění  
 
Projednané body  
 

1. Na základě zápisu 6/09 bod bylo provedeno zakreslení stromů a náletů a dne 
22. 6. 2009 byla podána písemná žádost na vykácení zakreslených stromů, 
s tím aby se celá akce provedla v roce 2009. 

 
2. Komise žádá o vystavení objednávky z prostředků komise na akci: Oprava 

pomníku padlých v Lošově. 
      Důvod: Pomník je sešlý věkem, písmo je již nečitelné, povrch je napaden            
      erozí. Cena opravy: 35.800,- Kč, 
      Dodavatel:Jan Lexa, kamenosochař, ul. Pod Lesem 20. 77200Olomouc,  IČ     
.     11534524. Za komisi za akci odpovídá Petr Vykopal. 
 
3. Komise žádá o vystavení objednávky z prostředků komise na akci: 

Vydláždění prostoru kolem pomníku padlých Lošově. 
Důvod: pomník stojí v trávníku,toto je nevhodné z hlediska přístupu k pomníku 
i z hlediska nemožnosti řádně udržovat trávník v těsné blízkosti pomníku. 
Jedná se o okrasnou dlažbu v rozsahu 3x2,5m. 
Cena včetně DPH je 18.000,- Kč. 
Dodavatel:Sdružení podnikatelů M.Kaláb, Vídeňská 11, 77100 Olomouc, 
IČ 49555448, DIČ CZ7002245349 
Za komisi za akci odpovídá  Jiří Daniel. 
 

4. Komise žádá o vystavení objednávky z prostředků komise na zřízení 3ks     
odpadkových košů pro psí exkrementy. Požadované umístění je: 
-konec ulice Lenhartova (u svozového místa tříděného odpadu) 
-v ulici Koperníkova, u hřiště, v úrovni domu Koperníkova 8 
-u hráze Lošovské přehrady . 
Dodavatel:Technické služby města Olomouce. 
Za komisi v této akci odpovídá Miroslav Haupt. (602741112) 
 

5. Komise žádá o vystavení objednávky z prostředků komise na akci: Zřízení  



Elektrické přípojky do kapličky na návsi. Důvod: V kapličce je připravována 
instalace zařízení pro elektrické zvonění. Pro jeho napájení je nutno zřídit 
přívod el.energie z rozvaděče Dislokovaného pracoviště MMOL. 
Cena : 25.000,- Kč 
Dodavatel:Kabelový servis s.r.o., Lenhartova 16, 77200 Olomouc-Lošov, 
IČ 60322268, DIČ CZ60322268. 
Za komisi za akci odpovídá Luděk Lindner. 
 

6. Na zasedání komise v říjnu 2008  viz bod 3 byl projednán stav zeleně. V bodě         
3.5 byla podána žádost o vykácení dvou přerostlých smrků na ulici 
Svolinského před domem č. 18 – do dnešního dne nebylo podáno žádné 
vyjádření k tomuto – komise žádá o vyjádření příslušného odboru MM 
Olomouce. Opakovaně požádá Mader Stanislav. 

 
7. Komisi  bylo  zasláno  vyjádření  k  vyčištění  řečiště  Lošovského  potoka.  Dle         

vyjádření odboru životního prostředí je povinností každého vlastníka     
pozemku, na kterém se nachází koryto vodních toků, udržovat břehy ve stavu       
potřebném  k zajištění neškodného odtoku vody. Komise odsouhlasila postup    
vyčištění  břehů  potoka od náletových křovin a nevhodných stromů za pomoci                     

      ředitelství  městských  lesů  způsobem, který   bude  projednán  s  příslušnými  
      odbory  MMOL a všemi vlastníky pozemků, kterými potok protéká. 

 
8. Schůze byla ukončena  ve 21 hod. Schůze v měsíci srpnu se z důvodu   

prázdnin NEKONÁ . V případě naléhavé potřeby  svolá předseda v průběhu 
měsíce srpna mimořádnou schůzku.  

 
Příští řádná sch ůze se bude konat  2. zá ří 2009 v 19.30 hod v Kulturním 
dom ě. 
 
Zapsala: K. Šišková 

 
 
 


