
                                      Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 6/14 ze dne 4. června 2014 
 
Přítomni:  Jan Preč, Miroslav Haupt, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, Antonín 
Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková. 
 
 
Zahájení:  
Komise zahájila jednání v 20 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 přítomní o obsahu dopisu SMOL, 
odbor stavební č.j.SMOl/SU/40/9/2014/Hy ze dne 6.5.t.r.. Jde o vyjádření 
k žádosti KMČ ohledně likvidace splaškových vod v lokalitě chatovišť 
v Lošově. Z odpovědi vyplývá, že byly uloženy další postupné kroky 
řešení ve spolupráci odborů SMOl a  organizací VEOLIA, a.s. O výsledku 
bude KMČ postupně informována. 

2. Zástupci KMČ p.ing. Preč, ing. Haupt a pí. Herinková se zúčastnili 
jednání na fi. DS GEO. Účelem jednání bylo seznámení s řešením 
rekonstrukce ulice  Zlaté Doly a Liškovská.  Z jednání byl pořízen zápis a 
byly poskytnuty rovněž zpracované dokumentační podklady. Komise 
KMČ rozhodla, že tyto podklady budou k dispozici občanům 
v prostorách detašovaného pracoviště MMOl a Klubu seniorů. 
K dispozici budou rovněž podklady o rekonstrukci ulice Hliník,   Pod 
Hvězdárnou a Pr ůtah ulicí Svolinského . KMČ tímto vyzývá občany 
Lošova, aby se seznámili s uvedenými podklady a navrženým řešením 
rekonstrukcí. 3. Podle vyjádření SMOl odboru dopravy, budou ještě v červnu t.r. zahájeny 
opravy povrchu ulic Koperníkova a Ková řská . Žádáme občany o 
shovívavost při provádění prací. 

4. KMČ se rozhodla připravit urgenční dopis primátorovi SMOl p. Judr 
Martinu Majorovi vzhledem k tomu, že KMČ dosud neobdržela reakci na 
svůj dopis ze dne 7. dubna t.r. Protože ještě před zpracováním zápisu 
z jednání KMČ dne 4.6. t.r. obdržel předseda KMČ p.ing. Preč od 
sekretariátu primátora informaci o osobní návštěvě primátora v Lošově 
v červenci t.r. bude na místo urgence zpracován podklad pro pana 
primátora o aktuálních problémech Lošova jako návrh obsahu jednání  
této návštěvy. 5. KMČ žádá SMOl odor koncepce a rozvoje o zpracování návrhu na úpravy 
okolí stávajícího pomníku padlým ve svět. válkách na ul. Svolinského 
v Lošově. Tato žádost vyplývá mimo jiné ze stanoviska odboru ŽP ( 
pí.ing. Štěpánková) k možnosti vykácení dvou přerostlých nebezpečně 
se naklánějících stromů v prostoru pomníku. Tento prostor je v rámci 
vypracované dokumentace pro rekonstrukci průtahu ulice Svolinského 
připraven pro vybudování zálivu zastávky MHD, při kterém se s kácením 



obou stromů rovněž počítá. Od Odboru KaR očekává KMČ v Lošově 
připravení návrhu budoucího okolí pomníku. 

6. KMČ žádá SMOl Odbor majetkoprávní o průběžné zpětné informování 
KMČ v těch případech, kdy je od KMČ odborem vyžadováno vyjádření ( 
souhlas nebo zamítnutí) k možným prodejům nebo pronájmům 
městských pozemků. KMČ požaduje, aby byla informována Odborem o 
konečném rozhodnutí SMOl v jednotlivých žádostech. Doposud KMČ 
neobdržela žádné takové konečné rozhodnutí a nemá možnost ani 
reagovat, ani informovat majitele sousedních pozemků dotčených 
zmíněným rozhodnutím.  7. Předseda KMČ informuje občany, že pro velký zájem o kominické služby 
se dne 4. července t.r. op ět dostaví do Lošova  kominík. Zájemci o služby 
se mohou přihlásit na seznamu, uloženém v místním obchodě. 

8. KMČ informuje občany bydlící na ulici Svolinského, že současně 
prováděné práce na částečném odvodnění ze strany Správy silnic 
olomouckého kraje jsou výsledkem samostatné žádosti některých 
občanů, bydlících na této ulici a nikoliv zahájením prací na plánované 
celkové rekonstrukci této ulice. KMČ dále uvádí, že prováděné práce 
nejsou v souladu s investičním záměrem a současným vyhotovením 
dokumentace. 9. Na základě požadavků občanů bylo jednáno o možnosti umístit v Lošově 
prodejní automat na jízdenky MHD. Vzhledem k vysokým pořizovacím 
nákladům toto řešení DPMO zásadně odmítl. Na zastávky MHD Lošov a 
Svolinského budou umístěny návody pro zakoupení jízdenek SMS a KMČ 
dále prošetří možnosti přímého prodeje jízdenek MHD v Lošově. 

10. Proběhla diskuse o přípravě oslav výročí Lošova v roce 2015. 
 
  
 
 
 
 
 
           
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hod 
Příští zasedání  komise je 2. července 2014 ve 20 hod. 
Zapsal: Miroslav Haupt 

  


