
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 1/16 ze dne 6. ledna 2016 

komiselosov@email.cz 

 

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

Miroslav Charouz, Miroslav Kuchvaldek, Antonín Kopečný 

 

 

Zahájení: 

 

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

  

Pořad dnešního jednání: 

 

KMČ schvaluje: 

 

1. KMČ schvaluje pronájem části pozemku na parcele č. 2/1 zahrada o výměře 15 m2 k.ú. 

Lošov. Spisová značka S-SMOL/248150/2015/OMAJ/Ind. 

  

 

Ostatní 

  

1. Dne 8.12.2015 proběhlo na magistrátu jednání, kde byli zástupci KMČ seznámeni 

s plánem investic na rok 2016. Pro Lošov z toho vyplývá 

- Oprava silnice pod hvězdárnou, neobsahuje položení plynové přípojky, cca 

15metrů, 

- Zahájení projekční přípravy „průtahu  obcí“, 

- Oprava nádrže u Požární zbrojnice, která nebude prováděna z prostředků na 

investice řešeno v kompetenci odb. ochrany, 

 

2. KMČ převzala vybudování odvodňovacího žlabu s tím, že nemá odkalovací jímku a 

vznikne problém s jeho čištěním.  

 

3. Plán schůzí KMČ, budou vždy první pracovní středu v měsíci s to: 

 

- 3.2.2016 v  19. Hod. 

- 2.3.2016 v  19. Hod. 

- 6.4.2016 v  19. Hod. 

- 4.5.2016 ve 20. Hod. 

- 1.6.2016 ve 20. Hod. 

- 13.7.2016 ve  20. Hod. 

- 3.8.2016 ve 20. Hod. 

- 7.9.2016 ve  20. Hod. 

- 5.10.2016 v   19. Hod. 

- 2.11.2016 v  19. Hod. 

- 7.12.2016 v  19. Hod. 

 

- Byly projednány připomínky občanů, které budou předány příslušným odborům 

magistrátu   



 

- Mudr. Zápalky, k určení výběhové zóny pro psy. 

- Pana Miloše Psoty:  

Doplnění laviček na Dětské hřiště, je v plánu na letošní rok, 

Vyřešit křížení ulic Lenhartova – Koperníkova, k tomuto problému vyvolá KMČ 

schůzku se zástupci odboru dopravy Magistrátu Olomouc, 

- Pana Konečného: 

Vybudovat příčný žlab na ulici Zlaté doly a předláždit tuto ulici, je plánována cela 

rekonstrukce této ulice, 

Dbát na údržbu veřejného osvětlení, tuto provádí pravidelně TS Olomouc, 

Upozornit občana na možnost na možnost kotlíkové dotace. 

- Vybudování osvětlení na Lenhartově ulici okolo chat, 

- Provést dosypání drtě na dlážděných komunikacích ul. Lenhartova a Kovářská. 

 

4. Zimní údržbu v obci zajišťuje smluvní firma TS Olomouc, veškeré problémy spojené 

se zimní údržbou hlaste Antonínu Zívalovi tel, 603 577 957 nebo na e-mail 

antonin.zivala@tsmo.cz . Prioritně je požadován posyp solí i drtí na ul. Kovářská, 

Strmá, Zlaté doly, Liškovská a zastávky MHD, následně další ulice a chodníky.   

 

 

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 3.února 2016 v 19 hod. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 

 


