
                                      Komise městské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 3/15 ze dne 4. března 2015 

 
Přítomni:  Jan Preč, Miroslav Haupt, Kamila Šimková, Antonín Kopečný, 
                  Anna Herinková, Pavel Sklenář, Miloš Eichler. 
                  Hosté: p. RNDr Aleš Jakubec ( nám.primátora – TOP 09), 
                              p. Mgr. Filip Žáček ( radní - ČSSD) 
                              p.ing. Miroslav Charouz, p. Kuchvalek, p.Josef Skopalík, 
                              pí. Jana Vykrutíková a p. Nádvorník 
                  
 
Zahájení: 
 
Komise zahájila řádné  jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 
Schválení zápisu z minulého jednání. 
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
Pořad dnešního jednání: 
 
1. Předseda KMČ přivítal všechny přítomné, zejména náměstka primátora p. 
RNDr. Aleše Jakubce a radního p. Mgr. Filipa Žáčka, kteří přijali pozvání zúčastnit se 
jednání KMČ v Lošově. Ve svém vystoupení informoval p.ing. Preč přítomné o 
dosavadních výsledcích práce KMČ v uplynulém období a seznámil je se stavem 
přípravy a možnostech realizace dalších očekávaných oprav komunikací a provedení 
rekonstrukcí povrchu ulic v Lošově. Přestože v investiční výstavbě v lokalitě Lošova 
dlouhodobě nebyly provedeny žádné práce ( Lošov je v objemu investovaných 
prostředků za poslední období zcela jednoznačně na posledním místě v Olomouci), 
nepodařilo se prosadit ani do plánu na rok 2015 žádnou z požadovaných akcí. 
Poslední nadějí byla realizace velké opravy na ulici Pod Lesem, podle posledních 
informací byla i tato akce z realizace vypuštěna. Tuto skutečnost nyní p. nám. 
Jakubec potvrdil. Ze strany přítomných členů KMČ byla dále vysvětlena podrobněji 
situace ve stavu komunikací, nedostatku chodníků, rizikovost stávajících přechodů 
pro chodce, havarijní stav vodovodní a kanalizační sítě ( která nebyla zařazena v 
době celkové rekonstrukce těchto sítí ve městě Olomouci s přispěním fin.prostředků 
z EU), problematický stav na zastávkách MHD vč. dobudování točny, akutní nutnost 
řešení odvodnění na některých místech ulice Svolinského apod. Členové komise za 
tohoto stavu nejsou schopni reagovat na časté dotazy občanů Lošova a možnosti 
zlepšení současného nepříznivého stavu. 
           Náměstek primátora p. RNDr Jakubec i radní p. Mgr. Žáček informovali členy 
           KMČ o složité situaci v rozpočtové problematice, kterou nyní vedení města ře- 
           ší v souvislosti s prioritami celoměstského charakteru. S ohledem na to nelze 
           v současné době dát závazný příslib k možnostem realizace investičních akcí 
           v Lošově. Nicméně doporučují stanovit jednoznačné priority potřeb podle ak- 
           tuálního vyhodnocení skutečných potřeb přípravy dokumentace a realizace na 
           nejbližší období tak, aby v případě zlepšení finančních možností města bylo re 
           álné v krátké době o možnostech realizace jednat. Informoval dále, že Rada 
           města Olomouce na svém zasedání zadala zpracování dokumentace pro  1. a 



           2. etapu rekonstrukce průtahu ulicí Svolinského III/4432, čímž by měly být po- 
           stupně vytvořeny předpoklady k dalším krokům. 
           Předseda KMČ p.ing. Preč také informoval pana náměstka o přípravách oslav 
           významných výročí, které Lošov v tomto roce dosáhl. Využil této příležitosti k 
           poděkování za fin.příspěvek města a pozval oba zástupce města k účasti na 
           oslavách. 
 
     2.   Pan Skopalík presentoval názor občanů v lokalitě chatoviště Lenhartova ulice, 
           kteří požadují před provedením kácení označených stromů u vodního zdroje 

           zajištění odvodnění tak, aby zachované stromy nehrozily samovolným pádem. 
           Předseda KMČ p.ing. Preč seznámil p. Skopalíka se stanoviskem příslušného 
           odboru SMO, že je nutno především provést bydlícími občany úpravu rozvod- 
           né skříně s měřidly odběru tak, aby následně mohla být provedena přeložka 
           kabelu a kácení poškozených stromů. Požádal p. Skopalíka, aby s tímto stano 
           viskem seznámil příslušné bydlící občany. 
 
      3.  Předseda KMČ p.ing Preč informoval přítomné, že bude přizván zástupce TS 

           města k provedení nacenění požadovaných prací na opravách v Lošově pro 
           rok 2015. Současně ještě vyzval členy KMČ k předložení dalších návrhů oprav 
  
      4.  KMČ obdržela žádost občana Lošova p. Svobody o naléhavé provedení opra- 
           vy místní komunikace Svolinského před domy č. 83,85 a 87, která byla způso- 
           bena vozidly Lesů města Olomouce. 
       
      5.  KMČ obdržela žádost občanů Lošova manželů Havlíčkových o naléhavé pro- 
           vedení opravy povrchu ulice Pod Lesem před domy č. 8 až 22, která je poško- 
           zena od doby plynofikace a provedená lokální oprava nevydržela déle než po 

           dobu jednoho měsíce. 
           Obě tyto žádosti budou projednány na Odboru dopravy SMOl. 
 
     6.   KMČ žádá odbor životního prostředí SMOl o vysvětlení, proč nebyl Lošov za- 
            řazen do skupiny městských částí pro podzimní sběrnou sobotu, jak to vyplý- 
            vá ze současného přehledu, umístěného na informačních stránkách města 
            Olomouce. S tímto postupem KMČ v žádném případě nesouhlasí a žádá 

            o dodatečné zařazení. 
 
     7.   Informace občanům Lošova: 
           Dnem 13. března t.r. v pátek bude zahájen pravidelný 14 denní odvoz BIO 
           odpadu. 
            
           V sobotu 30. května t.r. proběhne v Lošově jarní sběrná sobota s umístě- 
           ním kontejnerů u hasičské zbrojnice. 
 
          KMČ informuje občany Lošova – seniory, že od 1. března t.r. mohou ces- 
          tovat v MHD zdarma a to po vydání příslušného průkazu. Ti senioři, kteří 
          mají zakoupen platný kupon pro další období, mohou požádat o vrácení 
          odpovídající fin.částky. Podrobné informace lze získat na střediscích DP 
          města Olomouce 
      8. KMČ se dále zabývala podrobně přípravou významných výročí v roce 2015. 
 



      9.  Od 1. března t.r. končí na vlastní žádost v komisi ing. Miroslav Haupt. Před- 
           seda KMČ p.ing.Preč mu touto cestou děkuje za aktivní a obětavou práci pro 

           komisi a snahu o zlepšení úrovně infrastruktury naší obce. 
 

           Novým členem komise se stává p.ing. Miroslav Charouz. 
            

  
 
 
 
  
Jednání bylo ukončeno ve 21,30 hodin. 
 
Další zasedání komise proběhne  ve středu dne  1. dubna  v 19 hod. 
 
Zapsal:  Miroslav Haupt 
 
 
 
 

  


