
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 11/15 ze dne 4. listopadu 2015 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  Jan Preč, Miloš Eichler, Kamila Šimková, Miroslav Charouz,  Miroslav 

Kuchvalek,  Pavel Sklenář, Antonín Kopečný 

 

Host: Svatava Máderová 

 

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné  jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

  

Pořad dnešního jednání: 

 

 

1. KMČ projednala petici občanů k nevhodnému pohybu psů po vesnici. Vzhledem k 

opakovanému napadení agresivním psem spoluobčanů, komise městské části 

Lošov upozorňuje majitele psů na Vyhlášku statutárního města Olomouce č. 

8/2005, že je na území obce zakázán volný pohyb psů. 

Za porušení povinností stanovených v městské vyhlášce občanem je přestupkem a 

za ten je možno uložit buď přímo na místě blokovou pokutu ve výši až 1000 Kč, 

anebo v přestupkovém řízení před správním orgánem pokutu ve výši až 30 000 Kč. 

Je-li tedy někomu v rámci přestupkového řízení uložena sankce ve formě pokuty, 

ukládá se mu ze zákona současně i povinnost zaplatit ještě tzv. náklady řízení v 

paušální částce 1000 Kč.  

 

Komise dále radí spoluobčanům: 

V případě napadení psem kontaktujte oddělení policie ČR ve Velké Bystřici 

telefon: 601 574 105 ihned při napadení. 

 

Jinak podejte žádost na přestupkovou komisi MMO: Statutární město Olomouc - 

Komise pro projednání přestupků, Barvířská 1, Olomouc 

 

V případě volně pobíhajících psů kontaktujte pro odchyt městskou policii na 

Svatém Kopečku telefon: 585 209 511 

 

2. KMČ upozorňuje občany, že kominík přijde v sobotu 5. prosince a 7.ledna.  

Seznam občanů, které navštíví je uveden ve vývěsní skřínce. Ti občané, kteří mají 

zájem o jeho návštěvu nechť se nahlásí přímo kominíkovi na tel. číslo 

608 976 946.  
 

3. KMČ žádá odbor životního prostředí, aby zařadil pro rok 2016 do plánu sečení i 

prostor kolem dětského hřiště. Dle smlouvy  o výpůjčce č. OMAJ-

PR/VYP/001174/2014/Slo se nejedná pouze o plochu pod vlastním hřištěm, ale i 

přilehlé okolí. 

 



4. KMČ na základě zájmu a poptávky občanů žádá odb. životního prostředí o 

přistavení sběrného kontejneru na textil. 

 

5. KMČ vyjadřuje velkou nespokojenost s přístupem TS ve věci realizace oprav 

plánovaných na červenec t.r. a dosud nezahájených. Pověřuje předsedu k zaslání 

dopisu řediteli TS s žádostí o urychlené zahájení prací.  

  

 

   

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 2. Prosince 2015 v 19 hod. 

Zapsal: Antonín Kopečný 


