
                                      Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 4/14 ze dne 2.dubna 2014 
 
Přítomni:  Jan Preč, Miroslav Haupt, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný, 
Kamila Šimková, Anna Herinková. 
 
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. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o jednání s SSOK ohledně údržby 
kanálových vpustí na ul. Svolinského nad kapličkou. SSOK opravu zajistí, dále 
provede ověření funkčnosti kanálu v místě křížení ul. Svolinského a Pod 
Lesem. 

2. Dne 2. května bude pro občany Lošova k dispozici kominík. Zájemci se mohou 
přihlásit v obchodě. Po vyčerpání kvoty občanů bude jednáno o další 
návštěvě. 

3. Komise informuje občany ulice Pod Lesem, že v lokalitě bude dne 29. dubna 
v době od 7,30 do 16,30 hod vypnut el. proud. 

4. Komise se zabývala možnostmi řešení zneprůjezdnění ulice Kovářské, kde 
nejsou respektovány řidiči dopravní značky v obou směrech. Dochází 
k ohrožení bezpečnosti procházejících chodců a možnému poškození nově 
opraveného chodníku. Na místě byl seznámen se situací pan Holý z odboru 
dopravy. Vzhledem k zachování dopravní obslužnosti na této ulici KMČ 
navrhuje zřízení mechanické otočné závory a oboustranně označit ulici 
dopravní značkou slepá ulice. Pro případné zimní čistění bude závora 
otevřená. KMČ žádá odbor dopravy o závazné stanovisko.  

5. Rada města Olomouce na svém jednání dne24.3.t.r. schválila poskytnutí části 
pozemku parc.č. 15 o výměře 1468 m2 jako výpůjčku z vlastnictví SK Lošov 
městu Olomouc za účelem vybudování dětského hříště. 

6. SMOl odbor majetkoprávní dopisem č.j. S-SMOL/051025/2014/OMAJ/Jir ze 
dne 25.3..t.r. žádá KMČ o sdělení stanoviska k prodeji části parc.č. 1295 
ostatní plocha o výměře 10 m2 z majetku města soukromé osobě. Komise se 
podrobně seznámila s umístěním parcely podle zaslaného situačního plánku a 
také s místní znalostí problematiky. Komise po zvážení všech okolností 
s prodejem nesouhlasí.  Důvodem je skutečnost, že prodejem by došlo 
k zamezení bezproblémového přístupu na další majetek města ( zbytek 
parcely č. 1295), který by mohl v budoucnu sloužit jako komunikace. Mimo to 
by mohl být zamezen přístup na tam umístěná elektrická zařízení, sloužící 
občanům Lošova. 

 
 



7. Komise se zabývala výběrem požadavků na provedení oprav povrchu 
komunikací v Lošově pro rok 2014. Po aktivní diskusi byly vybrány opravy 
v tomto pořadí:   

• Oprava vybraných úseků ulice Koperníkova 
• Oprava schodů a horní části ulice Liškovská 
• Oprava povrchu dolní části ulice Kovářská  
• Doplnění povrchu vozovky ve střední části ulice Kovářská 

           Položka č. 1 hrazena z prostředků odb.dopravy SMOl, položky č.2.a 3 z 300 
tis. na komunikace, 4. z prostředků KMČ. Finanční náročnost viz cenová 
nabídka p. Čecha z TSMO. U čtvrté položky bude respektována vzdálenost 
2,5 m od paty stávající stromu. Žádáme o souhlas OŽP. 

            
 
           Pro účely provedení uvedených oprav budou využity finanční prostředky,  
           poskytnuté SMOL, případně bude možno po projednání využít část prostředků 
           KMČ.     

8. Komise dále rozhodla o uplatnění další reklamace na opravu, provedenou v r. 
2012 a 2013 na ulici Lenhartové předlážděním. V dolní části v místě křížení 
s ulicí Svolinského dochází opět k vylámání jednotlivých kostek z dláždění, 
což vytváří nebezpečné situace jak pro vozidla, tak pro chodce, neboť v tom 
prostoru není vybudován chodník. 

9. Komise žádá SMOL Odbor životního prostředí o přidělení odpadkového koše 
na zastávku MHD  Lošov - Svolinského ve směru na Olomouc. 

10. Vzhledem k nedostatečné informovanosti KMČ o investičních záměrech 
SMOL u již zpracovaných studií na revitalizaci průtahu obce silnicí III/4432 a 
dalších ulic v obci Lošov se Komise MČ rozhodla informovat dopisem 
primátora města Olomouce p.JUDr. Martina Majora. V dopise připomene 
nezbytnou přípravu obce na výročí v roce 2015.  

 
 
            
 

 
 

 
 
     
Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod 
Příští zasedání  komise je 7. května ve 20 hod. 
Zapsal: Miroslav Haupt 

  


