
Komise městské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 04/13 ze dne  3. dubna 2013 
 
Přítomni:  Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Jan Preč, Pavel Sklenář, Miroslav 
Haupt, Anna Herinková, Miloš Eichler. 
 
  

 
Zahájení 
 
Komise zahájila jednání ve 19:00 hod. v kanceláři KD Lošov. 
 

 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
Projednané body dnešního jednání: 
 

1. MMOl se obrátil na KMČ dopisem č.j. SMOl/Maj/22/750/2013 ze dne 4.2.t.r. se 
žádostí o vydání souhlasu k pronájmu 1,5 m2 pro fi. Vodavone na parcele 2/1. 
Komise souhlasí. 

2. MMOl se obrátil na KMČ dopisem č.j. SMOl/Maj/40/2004/Sk ze dne 19.3.t.r. se 
žádostí o vydání souhlasu k pronájmu 4 m2 pro s.r.o. Profit na parcele 200. 
Komise souhlasí. 

3. MMOl se obrátil na KMČ se žádostí o vydání souhlasu k pronájmu 1883 m2 na 
parcele 1792 v Lošově v místě bývalého lomu. KMČ žádá o sdělení dalších 
informací v záležitosti, neboť prostor slouží také jako občasné tábořiště pro 
sportovní aktivity SK Lošov.  Mimo to není dostatečně vyjasněno, co se rozumí 
provedením rekultivace. Poté vydá KMČ své stanovisko. 

4. Dne 22. března t.r. se na předsedu KMČ p.ing. Preče obrátil zástupce PČR 
pprap. Halekal a ověřoval situaci v trestné činnosti v místní části Lošov. Bylo 
konstatováno, že není závažnějších případů. 

5. KMČ obdržela písemné stanovisko MMOl, odboru životního prostředí k žádosti o 
kácení přerostlých stromů na Svolinského 22 a Lenhartově ulici 10. Jde o dopis 
č.j.SMOl/ŽP/55/994/2013/Ste. Po podrobném projednání KMČ dospěla k názoru 
i s přihlédnutím k opětovným žádostem dotčených občanů Lošova, že kácení 
uvedených stromů bude i nadále požadovat. KMČ proto očekává sdělení 
konkrétních podmínek, jak je o nich uvedeno ve II. odst. zmíněného dopisu. 
Cílem je dosáhnout provedení kácení před následným zimním obdobím roku 
213/14. 

6. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o jednání v záležitosti opravy chodníku 
před domem Svolinského 61 v souvislosti s jeho poškozením po nájezdu 
kamionu. 

7. Komise projednala také další postup pro umístění radaru pro měření rychlosti 
vozidel na příjezdu do Sv. Kopečka. 

8. Pí. Šimková a p.ing. Preč informovali o uskutečněném jednání na MMOl za 
účasti SK Lošov, KMČ a zástupců MMOl ( odbor majetkoprávní, odbor koncepce 
a rozvoje a odbor životního prostředí) v záležitosti dětského hříště v Lošově. 



Oživena byla jednání o směně pozemků mezi SK Lošov a MMOl, znovu bude 
projednáno parcelní umístění hříště a budou vypracovány nabídky na jeho 
rozsah, provedení a cenu. Cílem je dosáhnout zařazení výstavby dětského 
hříště do plánu roku 2014. 

9.  KMČ se obrátí na MMOl ( odbor majetkoprávní, koncepce a rozvoje a životního 
prostředí) v záležitosti silného poškození přístupové cesty podél chatoviště 
v prodloužení ulice Lenhartova, ke kterému došlo při návozu stavebních 
materiálů k opravě komunikace směrem od chatoviště k Radíkovu. Mimo to  
žádá KMČ o přezkoumání provedení oplocení prostoru ve volné krajině na 
parcele č. 1422 v katastru Lošov. K prováděným pracím nebyla KMČ nikým 
informována, ani nebyl od ní vyžádán souhlas.   

10. Vzhledem k již očekávanému ukončení zimního období provede KMČ 
vyhodnocení poškození komunikací a chodníků v nejbližší době tak, aby mohl 
být předložen aktuální požadavek na provedení oprav.  Zároveň bude 
provedena urgence vyjádření k již uplatněným požadavkům na opravu povrchu 
ulice Lenhartova ( předláždění části dlažby), a ulice Pod Hvězdárnou, která 
vyžaduje rozsáhlejší opravu. 

11. Z Kalendáře akcí pro rok 2013 upozorńuje KMČ občany zejména na konání 
těchto akcí: 

 
16. až 21. dubna  ACADEMIA FILM Olomouc 
25. až 28. dubna  FLORA Olomouc – jarní etapa 

     
12. KMČ opětně připomíná občanům Lošova, že Jarní sběrová sobota se   

uskuteční dne 27. dubna t.r. opět na parkovišti u hasičky. 
 

Jednání komise bylo ukončeno ve 20,45 hod. 
 
Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu  dne 15. května ve 20 hod. 
 
 
Zapsal: Haupt Miroslav  

 
 

 
 
   


