
 
Komise m ěstské části Lošov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 11/12 ze dne  3. října  2012 
 
Přítomni:   Jan Preč, Miroslav Haupt, Anna Herinková,Pavel Sklenář, Jiří Daniel, 
Antonín Kopečný 
  
Omluveni : Kamila  Šimková 
 
  
Zahájení  
 
Komise zahájila pravidelné jednání ve 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov 
 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila zápis v přečteném znění 
 
Projednané body: 
 

1. KMČ se zúčastní dalšího kontrolního dne na staveništi Koperníkova ulice 
s cílem dosáhnout zkvalitnění prováděných prací, zjištění finanční hodnoty 
prací podle nabídky. Zároveň vyzve stavební dozor k vysvětlení změn 
v prováděcí dokumentaci, které vedou dle názoru KMČ ke značnému 
zjednodušení stavby s nebezpečím následných problémů. KMČ se bude 
průběhem stavby nadále zabývat, případně vyvolá další jednání se stavebním 
dozorem. 

2. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval přítomné o uskutečněném jednání na 
odboru majetkoprávním MMOl s pí. Brázdovou:  Čistění potoka -  dle jejího 
vyjádření náleží Povodí Moravy, nikoliv MMOl, bude však vyvoláno místní 
šetření ke sjednání nápravy. KMČ požaduje vyčistění koryta nejen od 
hasičské zbrojnice k mostu, ale i v další části směrem k čističce, která je zcela 
zanedbána.  Čistění a úprava strouhy podél chatovišt ě Lenhartova -  
zatím se nepodařilo uskutečnit společné jednání se ZD Unčovice k zajištění 
úpravy sjezdů z polí, nadále bude vyžadováno. Samotná úpravy strouhy bude 
pokračovat dle finančních možností postupně v dalších obdobích. 

3. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o proběhu místního šetření ze dne 1.10. 
t.r. ohledně výstavby dětského hřiště. Samotného jednání se zúčastnily za 
MMOl pí.ing. Gerhardová ( odbor koncepce a rozvoje), pí.ing.Štěpánková ( 
odbor životního prostředí) a pí. Brázdová Soňa ( odbor majetkoprávní).  TJ SK 
Lošov podal na MMOl návrh na směnu pozemků ve svém vlastnictví a ve 
vlastnictví MMOl za účelem rekonstrukce stávajícího dětského hříště. Jelikož 
administrativní průběh směny časově překračuje termín schvalování investic 
MMOl pro rok 2013 na opravy hřišť, žádá KMČ v Lošov ě Odbor 
majetkoprávní MMOl a TJ SK Lošov o uzav ření smlouvy o výp ůjčce 
pozemku  stávajícího dětského hříště tak, aby akce mohla být zařazena pro 
rok 2013. Následně po vyřešení směny pozemků by došlo k přesunu 



vlastnictví. Předpokladem tohoto postupu je uzavření smlouvy o výpůjčce 
v termínu do 31.10.2012.  

4. KMČ na svém dnešním zasedání také rozhodla o charakteru dětského hříště 
pro věkovou kategorii do 6 let. Tato skutečnost bude oznámena na MMOL 
odbor Koncepce a rozvoje pí. ing. Gerhardové pro zařazení do plánu investic 
na rok 2013. 

5. KMČ vyzve k TS města Olomouc k provedení opravy kanálových vpustí na 
komunikacích v Lošově. Specifikace předloží na TSMO ing. Preč. 

6. KMČ provedlo reklamaci provedených prací na ulici Liškovská – příčné kanály 
a dláždění - . Podle projednání bude oprava zajištěna provádějící firmou 
v průběhu října t.r. 

7. Místní šetření ohledně vybudování zastávky u stávajícíc točny proběhne dne 
4.10. t.r. za účasti MMOl odboru dopravy, DPMO a Policie ČR. Stanovisko 
komise pro umístění zastávky je v místě samotné točny. 

8. Předseda KMČ ing. Preč informoval o záměru vyvolat osobní jednání 
zástupců KMČ Lošov u primátora města. Na schůzce budou prezentovány 
požadavky KMČ v souvislosti s trvalým podfinancováním obce Lošov,  
nadcházejícím 550. výročím existence obce Lošov v roce 2015 a dalších 
problémech, s jejichž současným řešením ze strany MMOl není KMČ Lošov a 
jeho obyvatelé spokojeni. 

9. KMČ vyzve TS města Olomouc k vysvětlení neprovedených prací na údržbě 
komunikací, které byly dle přehledu činnosti TSMO zařazeny pro měsíc září 
t.r. Opravy dlažeb v ulicích Kovářská, Zlaté Doly a Liškovská považuje KMČ 
za velmi nutné zejména před zimním odbobím. 

10. Podle zjištění na MMOl odboru evidence obyvatel má Lošov k datu 1.9. t.r. 
celkem 684 obyvatel. 

11. Ing. Haupt informoval o výsledku provedené reklamace opravy povrchu 
vozovky ( překop Koperníkova a podélný překop Pod Hvězdárnou ) po 
provedených pracech fi. Elpremont Velká Bystřice. Podle uskutečněného 
jednání s p. Kovaříkem bude náprava zajištěna do konce měsíce října t.r.  

12. Požadavky KMČ Lošov na Investice pro rok 2013 a Údržbové práce v roce 
2013 byly p ředány na MMOl osobn ě ve stanoveném termínu dne 7.9. t.r.  

 
Příští zasedání KMČ se uskuteční ve středu dne 7. listopadu 2012 od 19. hod.  
 
 
Zapsal: M. Haupt.  
 
 
 
 


