
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z veřejné schůze občanů  Lošov č. 13/16 ze dne 30. listopadu 2016 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: Přítomno bylo 34 občanů dle prezentační listiny a zástupci Magistrátu 

- Pavel Urbášek, PhDr, Náměstek primátora, 

- Bohumil Šíp, PhDr, Vedoucí odboru vnějších vztahů a informací  

- Jiří Fryc, Ing., Provozní náměstek TS Olomouc 

 

Zahájení:  
Schůzi řídil Miroslav Charouz. 

Úvodem omluvil nepřítomnost předsedy KMČ Jana Preče, z důvodu jeho nemoci. 

V letošním roce byly provedeny větší opravy  

- Ulice Pod Lesem, z prostředků Odboru Dopravy, 

- Ulice Na Lukách, v hodnotě 300 tis. z prostředků KMČ 

- Probíhá oprava ulice Pod Hvězdárnou z prostředků Odb. Investic     

- Ulice Lenhartova, asfaltový povrch okolo chatoviska, z prostředků předělených radou 

Města 

- Oprava hasičské nádrže, z prostředků Odboru Ochrany 

Menší opravy 

- Opravy obou křižovatek ulic Svolinského a K Mlýnku, 

- Výtluky na ulici Hliník, 

- Zásyp drtí na ulici Lenhartova a Kovářská, 

- Oprava vpusti u obecní studny, 

- Výměna zrcadla na ulici Koperníkova 

V oblasti služeb 

- Vydáni ročenky 2016, obětavě připravil Miroslav Haupt, 

- Zakoupení osvětlení vánočního stromu, 

- Finanční podpora akcí Sportovního klubu Lošov a Sboru Dobrovolných Hasičů 

- Dárek pro pí Františku Naswetterovou u příležitosti oslav 100 let, 

KMČ se podílela na dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí opravy průtahu obcí a 

to ul. Svolinského. 

KMČ podala žádost na řešení dopravní situace na ul. Koperníkova, byla zpracována statistika 

průjezdnosti. Z toho vyplynulo 

- vytvoření „Zóny 30“ . 

- V celé této zóně platí pro řešení dopravní situace pravidlo přednosti v jízdě vozidel 

přijíždějících zprava 

KMČ vyvolala jednání na řešení dopravní obslužnosti zástavby u přehrady. Tuto problematiku 

bude řešit Magistrát města s Lesy ČR. 

 

Na rok 2017 jsou požadovány investice na opravu ulic 

- Zlaté Doly ve výši 6 460 tis. Kč    

- Liškovská 4 825 tic. Kč 

- Svolinského na dokončení stavební dokumentace a vydání stavebního povolení 

- Lenhartova, dokončení opravy vozovky. 

  

Pavel Urbášek, PhDr, Náměstek primátora, přislíbil pomoc města při řešení problémů obce 

 



Jiří Fryc, Ing., Provozní náměstek TS Olomouc, informoval o přípravě na zimní období, 

údržbu v naší obci, ale i Sv. Kopečku, Radíkově a Droždíně získalo konsorcium tří organizací. 

Mimo to jsou umístěny kontejnery s posypovým materiálem na kritických místech, jejich 

doplnění může požádat KMČ. 

 

Občané požadovali 

- Urychlenou opravu ulice Zlaté Doly, popř. rozdělení této opravy na dvě části na úsek 

od ulice Svolinského po lípu, a pak dále podél hřiště, 

- Vybudování kanalizace pro splaškovou vodu na chatovisku na Trávníkách, neboť se 

zde rozrůstá počet obyvatel s trvalým bydlením, zainteresovat v této oblasti i odbor 

životního prostředí s možnostmi využití dotací na ochranu životního prostředí 

- Opravu chodníku na mostu přes lošovský potok u Chromcového,     

- Posunout značku „Zóna 30“ až na konec Lenhartovy ulice za chatoviskem, 

- Zařídit popelnice pro trvale bydlící na chatovisku na Trávníkách a jejich odvoz 

- Zajistit opravu cest po svozu dřeva tzv. klaďáky, zejména u Kolenyakového, kde je 

prakticky tato vozovka rozdrobena, k tomu zainteresovat  Aleše Jakubce, RNDr, PhDr, 

náměstka primátora, a ředitele Lesů města Olomouce, a. s, Davida Janáska, Ing. 

- Zjistit u vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD Pospíšilové Petry, Ing. 

Kdo odpovídá za údržbu zastávek autobusů MHD, trápí nás zastávka na Sv. Kopečku 

u Baziliky ve směru do Lošova, kdy není z lávky v zastávce vidět na přijíždějící 

autobus, 

- Byly vzneseny připomínky, proč jsou opravy komunikací koncentrovány na konec 

roku, kdy již hrozí zamrznutí a tím znehodnocení celé opravy 

- Obnovu sběrových sobot dvakrát do roka na jaro a podzim       

- Informaci k revizím kotlů, k tomu je svolána porada předsedů KMČ na 16. Ledna 

2017 na Magistrát města    

 

Všechny požadavky přednesené na veřejné schůzi budou projednání na jednáni KMČ Lošov 

dne 4. Ledna 2017 

 

 

 

 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 


