
                                      Komise městské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zápis z jednání KMČ Lošov  ze dne 26 .listopadu 2014 
 

První část – Veřejná schůze občanů. 
 

Presenční listina je uložena u KMČ, přítomno bylo 22 občanů. 
 

Schůzi zahájil předseda KMČ p.ing. Preč. Přivítal všechny přítomné občany a 
seznámil je s programe veřejné schůze. Zároveň informoval přítomné, že byli pozváni 
také zástupci města Olomouce ( ze tří pozvaných náměstků primátora se jeden 
omluvil, zbývající dva se bez omluvy nedostavili). Za TSMO se dostavil Ing. Fryc. 
 

 

Dále schůze probíhala dle programu: 
 

1./ Předseda KMČ p.ing. Preč seznámil všechny přítomné s činností KMČ v minulém 
volebním období, přitom se zejména zaměřil na jednotlivé provedené opravy povrchu 
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, zvýšení rozsahu městské dopravy do 
Lošova. Podrobný výčet provedených prací je k dispozici u předsedy KMČ. Ve svém 
vyjádření zdůraznil, že komise plně využila finanční prostředky, poskytnuté z města 
Olomouce ve výši 150.000 Kč na činnost KMČ ročně a také dalších cca 300.000 Kč, 
uvolněných pro opravy v KMČ Lošova z odboru dopravy. Přesto je nutno konstatovat, 
že tyto objemy jsou určeny především pro opravy, nikoliv však pro investice, takže z 
hlediska perspektivy zkvalitnění infrastruktury v Lošově není situace dlouhodobě ze 
strany města odpovídajícím způsobem řešena. 
V návaznosti na proběhlé komunální volby bude komise KMČ pro nové funkční 
období stanovena počátkem příštího roku. 
 

2./ V následujícím roce 2015 dosáhne obec Lošov několika významných výročí, které 
budou předmětem oslav. První část oslav se uskuteční v rámci tradičních Lošovských 
hodů v prostoru u kapličky dne 3. května 2015. Druhá, významnější a všestrannější 
oslava se uskuteční v prostorách hřiště SK Lošov dne 4. července 2015.  Podrobný 
program těchto slavnostních shromáždění bude občanům Lošova včas oznámen. Na 
přípravě oslav spolupracují také Klub seniorů v Lošově, Sbor dobrovolných hasičů v 
Lošově, sportovci SK Lošov a členové komise KMČ v Lošově. 
 

3./ V tomto bodu programu informoval ing. Haupt o přípravě dalších investičních akcí, 
směřujících k nápravě infrastruktury v Lošově. V tomto roce byly dokončeny 
dokumentace a stavební povolení pro následující rekonstrukce ulic: 
 rekonstrukce Hliník                    v hodnotě 4.300 tis. Kč 

 rekonstrukce Zlaté Doly             v hodnotě 3.000 tis. Kč 

 rekonstrukce Liškovská             v hodnotě 1.100 tis. Kč 

 rekonstrukce Pod lesem            v hodnotě 2.400 tis. Kč 

 rekonstrukce Pod Hvězdárnou  v hodnotě 1.200 tis. Kč 

V případě ulice Pod Hvězdárnou zatím není dořešena návaznost na plyn RWE. 
      
     Všechny shora uvedené akce byly ze strany KMČ nárokovány do plánu 
investic.  Podle vyjádření vedoucího odboru investic MMOl však požadavky všech 



KMČ pro rok 2015 vysoce překračují předpokládaný objem investic v rozpočtu města 
pro rok 2015. O rozpočtu nyní jedná Rada města Olomouce, následně bude 
schválen zastupiteli města. O pomoc v zařazení našich požadavků do plánu byl 
požádán primátor města Olomouce p. Doc. Mgr. Staněk, Ph.D dopisem ze dne 18. 
listopadu t.r. Ze strany KMČ jsou dále vedena potřebná jednání k zařazení alespoň 
části našich požadavků do plánu roku 2015. 
  
     Pro zajištění přípravy další akce – Rekonstrukce ulice Svolinského – průtah obcí 
III/4432 – byly nárokovány první dvě etapy zpracování dokumentace, v 
předpokládané realizační finanční náročnosti ve výši cca 12.500 tis. Kč. 
 

4./ Vzhledem k přítomnosti zástupce TSMO, provozního náměstka p. Fryce byl v 
dalším bodě programu projednán stav údržby komunikací v Lošově, náplň a 
provádění prací detašovaným pracovníkem TSMO. V proběhlé diskusi vystoupili 
občané a poukázali na nedostatečnou pracovní činnost pracovníka, zaměření jeho 
činnosti, rozsahem a kvalitou jeho práce a z toho plynoucí negativní vzhled chodníků, 
komunikací a veřejných prostor v Lošově. Zástupce TSMO přislíbil provedení 
nápravného opatření ke zlepšení situace, nevyloučil přitom nutnost nalezení nového 
detašovaného pracovníka TSMO pro lokalitu v Lošově. Vzhledem ke vzdálenosti 
Lošova od středu města není reálné nasazení mechanizace pro práci detašovaného 
pracovníka, nadále bude prováděno především ruční čistění. Je však možné 
projednat mezi TSMO a KMČ provedení jednorázového nasazení většího počtu 
pracovníků TSMO a mechanizace, zejména v jarním a podzimním období. Této 
nabídku zcela jistě KMČ využije před plánovanými oslavami v následujícím roce. 
 

Krátce byly nastíněny i další problémy s TSMO, týkající se třídění a svozu odpadu, 
zejména v lokalitě chatoviště Lenhartovy ulice. 
 

5./ V diskusi vystoupili i další občané Lošova. Jejich příspěvky byly zaměřeny i 
nadále na zajištění čistoty veřejných prostor, zajištění odvozu i stavebního odpadu při 
rekonstrukci chat, který nyní často končí v místech odvozu klasického pevného 
komunálního, případně tříděného odpadu, odkud ho ovšem TSMO nelikviduje. 
Bylo poukázáno na skutečnost, že ulice K Mlýnku nemá označení ani z jedné strany, 
což způsobuje problémy jak pracovníkům pošty, tak návštěvníkům Lošova. Mimo to 
by informovanosti v obci přispělo rovněž zhotovení uličního plánku Lošova s 
uvedením názvů ulic s umístěním na vhodném přístupném místě. 
Pro zvýšení informovaností občanů, trvale bydlících v chatovištích Lošova ( podle 
posledních informací z volebního seznamu je jich cca 30) zváží KMČ možnost 
vybudování samostatných vývěsek v lokalitě chatovišť Lenhartova a Nad přehradou. 
 

Veřejná schůze občanů pak byla ukončena. 
 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 12/14 ze dne 26. listopadu 2014. 
 



Přítomni:  Jan Preč, Miroslav Haupt, Antonín Kopečný, 
                  Pavel Sklenář, Miloš Eichler, Anna Herinková 
                   
 
Zahájení: 
 

Komise zahájila jednání po ukončení veřejné schůze v místnosti detašovaného 
pracoviště na Svolinského ulici. 
 
Schválení zápisu z minulého jednání. 
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
Pořad dnešního jednání: 
 
1. Odbor majetkoprávní MMOl se obrátil na KMČ dopisem zn. 
SMOL/22763/2014/OMAJ/MRPD/Mic ze dne 31.10.2014 se žádostí o vyjádření k 
prodeji části pozemku č. 238 o rozloze 477 m2 dosavadnímu nájemci.  KMČ nemá 
námitek a souhlasí. 
2. Odbor majetkoprávní MMOl se obrátil na KMČ dopisem zn. 
SMOL/230106/2014/OMAJ/MRPD/Mic ze dne 4.11.2014 se žádostí o vyjádření k 
prodeji části pozemku č. 239 o rozloze 21 m2 dosavadnímu nájemci. KMČ nemá 
námitek a souhlasí. 
3. Komise stanovila termíny svých zasedání v roce 2015 takto: 
 
3. ledna                                         4. února                                        4. března 
1. dubna                                        6. května                                      3. června 
1. července                                   5. srpna                                        2. září 
7. října                                          4. listopadu                                   2. prosince 
 
     Zasedání je stanoveno vždy na první středu v měsíci, zahájení jednání je 
stanovena na 19 hodin, mimo květen, červen, červenec, srpen a září, kdy je začátek 
ve 20 hodin. Místem konání schůzí KMČ je kancelář v 1. patře budovy Kulturního 
domu na Svolinského ulici. Přesný rozpis jednání bude uvedena také samostatně ve 
vývěsce KMČ. 
 
 

4.  Komise městské části v Lošova přeje všem občanům 
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a 
spokojenosti v roce 2015. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19, 30 hod. 
 
Další zasedání komise bude ve středu dne 3. ledna 2015. 
 
Zapsal Miroslav Haupt. 
 
 



 
 

  


