
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 01/13 ze dne  9.ledna 2013 
 
Přítomni:   Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan Preč, Pavel 
Sklenář, Miloš Eichler, Miroslav Haupt. 
 
  

 
Zahájení  
 
Komise zahájila jednání ve 19:00 hod. v kanceláři KD Lošov. Předseda KMČ uvítal v 
novém roce všechny přítomné a popřál mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2013.  
 
Toto přání celé komise patří také všem občanům Lošova. 
 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
Projednané body dnešního jednání: 
 
1./ MMO Odbor majetkoprávní žádal  KMČ o vyjádření, resp. schválení pronájmu 
parcely č. poz.1930 o výměře 71 m2 v katastru Lošov ( prostor na kraji obce 
Posluchov) v majetku města Olomouc. Komise po posouzení rozlohy a umístění 
pozemku nemá proti pronájmu námitek. Souhlasné stanovisko odesláno na MMO 
dne 18.12.2012. 
 
2./  Odbor majetkoprávní MMO zaslal KMČ dopis č.j. SMOL/Maj/22/272 dne 
29.11.2012 v záležitosti proklestění vegetace podél ulice Lenhartovy u chatoviště. 
Současně sdělil, že dne 30.11.2012 požádal tento odbor o souhlas s dalšími pracemi 
Odbor Životního prostředí MMO. Komise byla rovněž informována, že ZD Unčovice, 
které bylo osloveno MMO ve stejné záležitosti ( zanesení podélného příkopu) svúj 
podíl na znečištění odmítá. V záležitosti bude dále jednáno. 
 
3./ Byly stanoveny termíny schůzí KMČ pro rok 2013. Tyto termíny byly sděleny 
Odboru vnitřní správy MMO a budou občanům sděleny samostatnou vývěskou ve 
skříňce KMČ. Termíny jsou stanoveny vždy na středu počátkem měsíce a zasedání 
se bude konat v kanceláři KD v Lošově. Zasedání jsou přístupná veřejnosti. 
 
4./  Byla podána informace, získaná ze Zápisu z jednání Zastupitelstva města 
Olomouc ze dne 13.12.2012 bodu č.47, kde je vydán souhlas k uzavření budoucí 
darovací smlouvy k provedení stavby: „Zpevnění komunikace na pozemku p.č. 1409 
Lošov“. KMČ zjistí další podrobnosti a bude občany informovat. 
 
5./ Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o jednání, které se uskutečnilo dne 7. ledna 
u primátora města p. Martina Novotného. Za KMČ se jednání dále zúčastnili ing. 
Haupt a pí. Herinková. Účelem jednání bylo informovat primátora města o 
nadcházejícím významném výročí 550 let Lošova, které bude v roce 2015, stejně 



jako výročí 35 let od přičlenění Lošova k městu Olomouc.  Zástupci KMČ informovali 
také pana primátora o všech závažných záležitostech, týkajících se současného 
neutěšeného stavu místních komunikací, chodníků, chybějícího veřejného osvětlení,  
dopravní obslužnosti, včetně problematiky umístění zastávek  MHD v Lošově, což 
všechno souvisí s dlouhodobým podfinancováním lokality Lošova při investiční 
výstavbě. Pan primátor přislíbil osobní návštěvu Lošova, při které se chce s dalšími 
podrobnostmi seznámit. Na základě toho pak bude Komise informována o dalším 
možném postupu, jehož cílem by měla být náprava současného stavu.  
 
6/  Podle informace Odboru evidence obyvatel MMO má k 1. Lednu 2013 obec Lošov 
celkem 681 obyvatel, z toho ve věku nad 18 let 557 obyvatel, včetně 30 obyvatel, 
hlášených s trvalým pobytem v chatových oblastech Lošova. 
 
 
 
Schůze komise byla ukončena ve 20, 15 hod. 
 
 
 
Zapsal:  M. Haupt 

 
 

 
 
   


