
                                      Komise městské části Lošov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 6/15 ze dne 3. června 2015 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  Jan Preč, Kamila Šimková, Anna Herinková, Pavel Sklenář,                                       

Miroslav Kuchvalek,  Antonín Kopečný 

                    

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné  jednání v 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

  

 

Pořad dnešního jednání: 

 

 

KMČ schvaluje: 

 

1. KMČ souhlasí s prodejem pozemku na Deštníku dle žádosti čj.:  

S-SMOL/059320/2015/OMAJ/Cih s tím, že nesmí dojít k regulaci potoka a oplocení 

prodaného pozemku. Před podpisem smlouvy žádáme o přesné vymezení pojmu „ochranné 

pásmo pro zvěř“. 

 

 

KMČ žádá: 

  

1. KMČ žádá Magistrát města o zařazení, do plánů sečení trávy na veřejném prostranství 

také plochu nového dětského hřiště, v souladu s podepsanou smlouvou. KMČ také žádá o 

doplnění plánů sečení trávy o sečení trávy nad požární nádrží  

 

2. KMČ žádá Magistrát města o provedení úpravy prostranství okolo pomníku padlých. 

Dle informace na odboru koncepce a rozvoje má být zpracován záměr do 30.10.t.r. Komise 

žádá odbor životního prostředí o následnou realizaci tak, aby proběhla ještě v tomto roce. 

 

3. KMČ žádá Magistrát města o doplnění odpadkových košů a jejich vyvážení na nové 

dětské hřiště a zastávku MHD před Kulturním domem. Požadavek projednán s panem 

Swczinou na odboru životního prostředí. 

 

4. KMČ žádá Magistrát města o souhlas s opravu laviček na konci ulice Lenhartova, 

jedná se o výměnu a doplnění prken  a doplnění 1ks lavečky před klub seniorů. 

 

5. KMČ souhlasí s cenovou nabídkou TS Olomouc na instalaci svodidla na ul. K Mlýnku, 

vybudování odvodňovacího žlabu na ul. Lenhartova a částečné přestěhování info tabulí na 

zastávku MHD Lošov. Žádáme, aby odvodňovací žlab odpovídal únosnosti D400 vzhledem 

k velkému a častému zatěžování komunikace těžkou dopravní technikou. Komise žádá o 

zařazení do plánu realizace   

 

6. KMČ žádá Magistrát města o uvolnění prostředků na likvidaci starého dětského hřiště 



dle cenové nabídky předložené odboru vnějších vztahů. Jedná se o herní prvky staré cca 15 let, 

pořízené z prostředků komise, které nebyly nikdy vzaty do správy odboru životního prostředí, 

nikdy zde ani neproběhla jejich revize. Hrozí nebezpečí úrazu.  

 

Ostatní 

 

1. Předseda KMČ p. ing. Jan Preč poděkoval za pomoc při likvidaci výstavy v klubu 

seniorů.   

 

 

2. Mapy s vyznačenými plochami pro sečení trávy převzala Kamila Šimková. 

 

3. Připomínky k dění v obci lze posílat na emailovu adresu: komiselosov@email.cz 

 

4. Mimořádné zasedání KMČ k oslavám obce se uskuteční ve střede 17.6.2015 ve 20.00 

hod.  

 

  

 

Další zasedání komise proběhne  ve středu dne  17. června ve 20 hod. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 
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