
                                      Komise městské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 08/13 ze dne  7. srpna 2013 
 
Přítomni:  Jan Preč, Miroslav Haupt, Anna Herinková, Kamila Šimková, Miloš 
Eichler, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný 
 

 
Zahájení 
 
Komise zahájila jednání ve 20.00 hod. v kanceláři KD Lošov. 
 

 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
 
Projednané body dnešního jednání: 
 
 
1./   Komise projednala žádost SMOl č.j. SMOL/Maj/22/2575/2013/Či ze dne 22.7.t.r. 
k pronájmu parcel č. 697/1 a 697/3 v katastru Lošova.  S pronájmem vydala souhlas. 
 
2./   Komise obdržela informaci o omezení provozu České pošty na Sv. Kopečku ve 
dnech 12. srpna až 30. srpna .t.r.  Informuje tímto občany Lošova, že v uvedeném 
období bude pošta otevřena jen v době od 8 do 12 hodin. 
 
3./  Komise opětně důrazně žádá TSMO Olomouc, aby zajistily úklid posekané trávy 
zejména v ulicích Lošova ve svahu – Zlaté doly,  Lenhartova a Liškovská. Znovu 
nebyla po sečení tráva uklizena a opětovně došlo k zanesení kanálů, což způsobilo 
průtoky vody v bouřce dolů komunikacemi a následně ohrozilo nemovitosti občanů. 
Dokumentační fotografie budou předány na TSMO. 
 
4./  Komise žádá SK Lošov jako majitele pronajaté restaurace v budově Kulturního 
domu, aby aktivně působil na nájemce restaurace tak, aby od hostů vyžadoval 
dodržování nočního klidu a na venkovním posezení v tuto dobu již neposkytoval další 
občerstvení. 
 
5./   V průběhu července a nyní v srpnu byla provedena oprava povrchu komunikace 
na ulici Svolinského u Kulturního domu k obchodu a u budovy bývalé školy na návsi. 
V jednání je ještě oprava povrchu u zastávky MHD Lošov.  
 
6./   Byla rovněž provedena havarijní oprava části komunikace Pod Hvězdárnou. 
Komise informuje občany, že úplná oprava tohoto úseku vyžaduje dle sdělení 
Odboru dopravy SMOl vypracování projektové dokumentace, neboť je třeba řešit 
rovněž veřejné osvětlení a kanalizaci. Po vypracování a schválení dokumentace 
bude KMČ usilovat o provedení potřebných prací co nejdříve.  
 



7./   Zástupci KMČ se zúčastní jednání dne 8.8.t.r.na organizaci DS Geo projekt, kde 
bude za účasti zástupců SMOl projednávána studie: “ Lošov – revitalizace průtahu 
obce“ . Po zpracování této studie, jejím schválení a stanovení etapizace prací  
v dalším období budou občané podrobněji informováni o rozsahu a období jejich 
realizace. 
 
8./  KMČ informuje dále občany, že v tomto roce by ještě měla být provedena oprava 
povrchu ulice Kovářská předlážděním v celém rozsahu.  Požadované předláždění 
ulic Liškovská a Zlaté Doly bude provedeno po zhotovení potřebné dokumentace a 
po zajištění finančních prostředků. 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hod 

 
 
Příští zasedání  komise je 4. září 2013 ve 20:00 hod 
 
 
Zapsal: Miroslav Haupt 

  


