
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 13/12 ze dne  28. listopadu 2012 
 
Přítomni:   Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan Preč, Pavel 
Sklenář, Miloš Eichler, Miroslav Haupt, Jiří Daniel 
 
  

 
Zahájení  
 
Komise zahájila jednání ve 19:00 hod. v kanceláři KD Lošov. Jednání KMČ se 
uskutečnilo v předstihu s ohledem na skutečnost, že dne 4.12. t.r. se uskuteční 
veřejná schůze občanů Lošova. 
 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
Projednané body dnešního jednání: 
 
1. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o přípravě veřejné schůze, která se bude 

konat dne 4.12.t.r. v místnosti Klubu seniorů na Svolinského ulici v 17,30 hod. 
Zároveň byly stanoveny body programu a jednotliví vystupující. Očekává se účast 
pozvaných náměstků primátora p. ing.Holpucha a p.RnDr. Šnevajse, stejně jako 
zástupce TSMO. 

2. Předseda KMČ ing. Preč informoval o předběžném stanovisku MMO v záležitosti 
řešení zastávek MHD na konečné u točny a zastávky Lošov ve směru na 
Olomouc, které bylo získáno na odboru dopravy MMO. Z vyjádření vyplývá, že 
MMO zadá vypracování studie, která by měla situaci řešit. Ve vyjádření je však 
současně konstatováno, že obě řešení jsou velmi finančně náročná, z čehož lze 
vyvodit, že jejich realizace nebude v nejbližším období. 

3. Pí. Šimková informovala o průběhu projednávání výstavby dětského hříště 
v Lošově. Závěr tohoto projednávání vyzněl ze strany MMO tak. že výstavba 
hříště nebude zařazena do plánu na rok 2013. Pro rok 2014 bude nutno znovu 
jednat o stanovení lokality pro toto dětské hříště. 

4. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o šetření, které bylo provedeno 
k požadavku občanů z chatoviště nad přehradou. Bylo zjištěno, že cesta, vedoucí 
přes hráz není v majetku města Olomouce, jde o soukromé pozemky.Toto 
výrazně zmenšuje možnosti provedení požadované opravy. V záležitosti bude 
nadále jednáno. 

5. KMČ žádá MMO Odbor vnějších vztahů o pomoc v dořešení šetření dopravní 
nehody, která se stala dne 11.5. t.r. na ulici Svolinského a byl při ní poškozen 
chodník. Podle písemného vyjádření Policie ČR č.j. KRPM-633-16/DNOL-2012-
LA ze dne 25.6.t.r. byla záležitost předána do správního řízení MMO. Od té doby 
se nepodařilo KMČ zjistit žádné další podrobnosti. Podklady budou na Odbor 
vnějších vztahů předány krátkou cestou. 

6. KMČ informuje občany Lošova, zejména pak seniory, že vydávání osobních 
alarmů „ Bodyguard“  seniorům je možné pouze na besedách se strážníky 



preventivně informační skupiny MP Olomouc a besedu lze objednat na tel. č. 
585209504. 

7. Předseda KMČ informoval o výsledku jednání na Odboru životního prostředí 
MMO v záležitosti využití období vegetačního klidu k povolení  kácení vzrostlých 
stromů na pozemcích města, případně soukromých pozemcích. Současné 
podmínky stanovují nutnost vysazení nových stromků v počtu 3 ks za jeden 
pokácený strom a závazek k jeho ochraně po dobu 3 let. Tyto náklady odhaduje 
MMO až na 15.000 Kč. Z toho důvodu nepředpokládá Odbor životního prostředí 
žádné povolení kácení. Pro případ samovolného polámání stromů je MMO 
odpovídajícím způsobem pojištěn k náhradě vzniklé škody. 

 
 
Příští zasedání KMČ bude až v roce 2013 a termíny všech zasedání KMČ budou 
včas oznámeny. 
 
Zapsal:  M. Haupt 

 
 

 
 
   


