
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 12/12 ze dne  31.10.2012 
 
Přítomni:   Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan Preč, Pavel 
Sklenář, Miloš Eichler, Miroslav Haupt, Jiří Daniel 
  
Omluveni :  
 
Neomluven :  
  

 
Zahájení  
 
Komise zahájila  jednání v 19:00 hod. v kanceláři KD Lošov.  
Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o důvodech, které vedly ke svolání schůze 
KMČ již na dnešní den s tím, že pravidelné zasedání na den 7.11. t.r. se již nebude 
konat. 
 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila zápis v přečteném znění 
 
Projednané body dnešního jednání: 
 
     1./  Úvodním bodem programu bylo podání informace o stavu jednání 
k vybudování dětského hřiště v Lošově.  Pí. Šimková informovala přítomné, že 
MMOl, odbor Koncepce a rozvoje pí.PhDr. Gerhardová, a Odbor majetkových řízení 
pí. S. Brázdová žádali cestou SK Lošov, aby KMČ vytipovala jiný vhodný prostor, než 
dosud uvažovaný pozemek stávajícího dětského hříště. Důvodem je skutečnost, že 
pod tímto pozemkem je trasa vodního potrubí, jehož ochranné pásmo neumožňuje 
vybudování nového hříště podle stanovených parametrů. MMOl navrhuje umístit 
nové dětské hříště na pozemek č. 10, nebo č. 11, které jsou v majetku města. KMČ 
po podrobném zohlednění všech okolností a po diskusi navrhla umístit dětské hříště 
na pozemek parc. č. 11, přestože se domnívá, že i pod tímto pozemkem je 
vodovodní potrubí. 
     Pozn. po skončeném jednání KMČ:   Následující den, tedy dne 1.11.t.r. po sdělení 
stanoviska KMČ o výběru pozemku na parc. č. 11 sdělili zástupci MMOl, že ani tento 
pozemek není pro výstavbu hříště vhodný, neboť jednak je opět pod ním vodovodní 
potrubí a navíc je pozemek nyní pronajat s výpovědní lhůtou 1 rok. Současně bylo ze 
strany MMOl sděleno, že po dalším vyhodnocení z jejich strany není vhodný ani 
pozemek parc.č. 10 a to pro nevhodný přístup. MMOl tedy konstatoval, že v roce 
2013 nemůže již z časových důvodů zařadit výstavbu dětského hříště do plánu, což 
by mohlo nastat po vyřešení problematiky majetkoprávních vztahů a výběru dalšího 
vhodného pozemku až pro plán v roce 2014……. 
 
     2./ Na KMČ se obrátila pí. Semotamová z chatoviště nad přehradou a předala 
petici několika občanů trvale bydlících ve stejné lokalitě. Předmětem petice je žádost 
na opravu místních komunikací v lokalitě chatoviště, zejména pak cesta přes 



samotnou hráz přehrady, která je dle vyjádření občanů v havarijním stavu. 
Problémem je rovněž neexistující veřejné osvětlení.  Současně občané požadují, aby 
byla v zimním období zajištěna příslušná zimní údržba komunikace přes hráz a ve 
směru k ulici Pod Hrází tak, jak tomu bylo v minulém zimním období. Občané 
upozorňují, že v současné době by bránily otáčení zimní údržby hromady hlíny, které 
jsou tam nevhodně umístěny z právě probíhající bytové výstavby. Komise předá tuto 
žádost na TSMO k zajištění. Pokud se týká opravy, nebo obnovy komunikací uvádí 
komise, že žádost občanů není uvedena v požadavku investic na rok 2013, který 
KMČ předala na MMOl v září t.r.Zároveň bude třeba vyjasnit majetkoprávní vztahy, 
neboť komunikace na hrázi přehrady nepatří MMOl, ale zřejmě Povodí Moravy. KMČ 
bude občany o dalším postupu informovat. 
 
     3./ KMČ obdržela požadavek p. Záhory a pí. Hrčkové ( v minulém roce) na úpravu 
jízdního řádu MHD linky č. 11 a to při odjezdu z Olomouce hl.n ve 22.17 alespoň na 
22.35. Důvodem je skutečnost, že tento spoj odjíždí příliš brzo a z odpolední směny 
ho nelze využít. Občané tak musejí čekat až na další odjezd ve 23.10.hod.  KMČ 
k tomu podotýká, že podobná změna byla již projednávána bezúspěšně v minulosti. 
Záležitost je možno znovu projednat po ověření zájmu většího počtu občanů, 
předpokladem je však předjednání s KMČ na Sv. Kopečku, Radíkově a Droždíně, 
neboť zmíněný spoj obsluhuje i občany z těchto městských částí. Vzhledem k výše 
uvedenému a z časových důvodů se pravděpodobně nepodaří zajistit úpravu 
jízdního řadu, který je připraven v platnost od počátku prosince t.r. 
 
     4./  KMČ předloží na Odbor dopravy žádost o doplnění reflexního značení 
zábradlí na opravené komunikaci Koperníkova v místě odbočky na Hliník v rámci 
možné reklamace. 
  
     5./  KMČ rozhodla o provedení opravy kanálových vpustí v ulicích Na Pusté, 
Svolinského ( za KD), Koperníkova, Strmá a proražení otvoru k odvodnění na ul. 
Svolinského v místě proti zastávce MHD Lošov na základě nabídky fi. Kabelový 
Servis s.r.o. Olomouc Lošov, Lenhartova 16 v celkové ceně 30.739,- Kč.  
 
     6./  KMČ zakoupí vhodné CD nosiče k zajištění odpovídajícího servisu při různých 
příležitostech hlášení místního rozhlasu. 
   
     7./  Předseda KMČ p.ing. Preč informoval, že pro místní část Lošov byl přidělen 
pracovník TSMO p. Reichel.  Prováděné práce jsou rovněž dle pokynů KMC vč. 
následné kontroly. Drobné opravy na komunikacích, chodnících a přilehlých 
městských prostorách lze občany požadovat cestou předsedy KMČ p. ing. Preče. 
.   
     8./  Předseda KMČ informoval o setkání s nám. primátora p. ing. Holpuchem . 
KMČ obdržela příslib účasti jeho a nám. primátora JuDr. Majora na veřejné schůzi v 
Lošově, jejíž termín bude upřesněn na závěr listopadu. 
 
     9.  Sběrná sobota proběhne v Lošově v místě u hasičské zbrojnice v sobotu dne 
10.11. t.r. 
 
    10.  Komise informuje občany, že pravidelný sběr BIO odpadu bude probíhat ve 
stávajících 14 denních intervalech i v průběhu měsíců listopad a prosinec. Poslední 
pravidelný sběr bude dne 21.12.t.r. V zimních období pak proběhne sběr  dne 18. 



ledna 2013, 15. února 2013 a pravidelný čtrnáctidenní sběr bude zahájen znovu 15. 
března 2013. Podrobnosti jsou uvedeny na samostatném oznámení TSMO. 
 
     11./  Na Odbor dopravy MMOl předá KMČ Lošov žádost o úpravu dopravního 
značení na komunikacích v Lošově.  Tato žádost bude zahrnovat: 
     -  posun  vjezdové tabule Olomouc Lošov na silnici III/4432 ve směru od Velké 
Bystřice o cca 50 m dále od Lošova. 
     -   posun dopravní značky Pozor přechod před přechodem na Svolinského ulici 
pod bývalou školou tak, aby tato značka nebyla trvale zakrývána vegetací. 
     -    doplnění dopravní značky Obytná zóna pro ulici Koperníkovu. 
 
     12./  Na závěr jedna významná sportovní zpráva:  Dne 28.10.t.r. proběhl v Kapalui 
na Havaii závod Xterra World Championship v terénním triatlonu. V kategorii Age 
groups 65 až 69 let se zúčastnil také náš občan p. Michal Mogrowicz  a ve své 
kategorii obsadil 1. místo časem 3,56.52 hod. a získal titul mistra sv ěta. 
V celkovém pořadí obsadil 415. místo z celkových 630 účastníků, kteří závod 
dokončili. Ve výsledkové listině je tedy také zapsáno bydliště p. Mogrowicze : 
Olomouc, Lošov – Česká republika. 
 
     K tomuto velkému úspěchu p. Michalu Mogrowiczovi jménem občanů Lošova 
srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.  
      
 
      
 
 
Příští zasedání KMČ bude ve středu dne 5.prosince 2012 v 19 hod. 
 
Zapsal:  M. Haupt 

 
 

 
 
   


