
                                      Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 1/14 ze dne 8. ledna 2014 
 
Přítomni:  Jan Preč, Miroslav Haupt, Anna Herinková, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, 
Antonín Kopečný. 
 
Zahájení:  
Komise zahájila jednání v 19. hod. v kanceláři KD Lošov. 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
Projednané body dnešního jednání :   
 

1. Komise schválila rozpis konání schůzí KMČ pro rok 2014. Tento rozpis je 
samostatnou přílohou zápisu. 

2. Na TSMO byl předán požadavek KMČ na odsouhlasení pracovní náplně 
pracovníka TSMO p.Reichla, doplněné o možnost zadání aktuálních prací 
přímo vedením KMČ. Zároveň bylo schváleno veřejné umístění této pracovní 
náplně ve vývěsce KMČ. 

3. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o místním šetření, které se uskutečnilo 
dne 20.12.mr. za účasti pracovníků Odboru majetkoprávního SMOl v místě 
uzavřené cesty podle Petice občanů, požadujících její zprůchodnění. 
Vzhledem k potřebě dalších informací svolá Odbor majetkoprávní SMOl další 
jednání za účasti majitelů a pronajímatelů zmíněných pozemků.  

4. KMČ znovu žádá Odbor životního prostředí SMOl o řešení úklidu po pracích fi. 
MSEM, zejména na ulicích Koperníkova a v úseku od nové trafostanice k ulici 
Lenhartova. Tato žádost byla uplatněna již v bodě 4. zápisu z jednání KMČ ze 
dne 11. prosince m.r., avšak bez dostatečné odpovědi a snahy záležitost řešit. 

5. KMČ obdržela doplnění Zápisu z jednání na DS GEO projekt ve věci 
zpracování stupně projektové dokumentace DSP na akce Hliník, Pod 
Hvězdárnou a Zlaté Doly rekonstrukce komunikace.  Záležitost je nadále 
sledována s cílem urychlené realizace. 

6. Zatím se nepodařilo sjednat osobní schůzku zástupců KMČ u primátora SMOl 
p.ing. Martina Novotného.  

7. Podle zápisu ze Zasedání zastupitelstva SMOl ze dne 16.12.m.r. byl schválen 
rozpočet města pro rok 2014. Ze zápisu dále vyplývá, že pro rok 2014 je 
počítáno s výstavbou dětského hříště v Lošově a na Svatém Kopečku. 

8. KMČ informuje všechny občany Lošova, že na Zasedání Rady SMOl dne 
17.12.m.r. byl schválen nový Tržní řád města Olomouce, který v podstat ě 
zakazuje podomní prodej na celém území m ěsta.  Občané by se tak 
nemuseli obávat podomních nabídek změny dodavatelů energie, plynu, 
případně čehokoliv jiného.  

 
Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod 
Příští zasedání  komise je 12. února 2014 v 19 hod. 
Zapsal: Miroslav Haupt 

  


