
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 4/17 ze dne 5. dubna 2017 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  Jan Preč, Anna Herinková, Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek,            

Antonín Kopečný 

 

Hosté: Tomáš Konečný, Jana Konečná, Ladislav Sedláček, Zdeněk Sklenář, Aleš Pěnčík,       

Olga Svrčková, Michal Smékal  

 

Zahájení: 

 

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

 

Hosté  Tomáš Konečný, Jana Konečná, Ladislav Sedláček, Zdeněk Sklenář, Aleš Pěnčík,       

Olga Svrčková, předložili návrh na úpravu části komunikace ulice Zlaté Doly, a to aby od 

brány hřiště po spojnicí s ulicí Koperníkova, byla komunikace nahrazena jen chodníkem. 

Tento návrh bude ještě posouzen KMČ. 

 

Michal Smékal předložil žádost na příspěvek města na vybudování komunikace na ulici 

Ořechová. Anna Herinková prověří dotační možnosti.  

 

Komise žádá: 

 

- Odbor  vnějších vztahů o vystavení objednávky na zhotovení lošovské ročenky. 

Cenová nabídka od OK DESIGN předána. 

  

- Občany, aby poruchy osvětlení na obci posílali na e-mail uvedený v záhlaví nebo tel. 

číslo 732 176 650 –Ing. Preč vždy v pátek v odpoledních hodinách, aby tento 

požadavek mohl být souhrnně předán na TS města Olomouce 

 

  

Komise oznamuje 

  

- je zpracován návrh na opravy komunikací, který bude projednán a naceněn  TS 

Olomouc  

o Oprava na Koperníkově ulici nad Gálikovým 

o Zhotovit schody mezi ulicemi Koperníkova a Hliník naproti Pospíšilového 

o Oprava chodníku na mostku přes potok u Chromcového 

o Oprava dláždění chodníku před vchodem do Klubu seniorů 

o Oprava obrubníku u Hradilového a  doplnění pod Klubem seniorů 

o Oprava vpustí na ulici Koperníkova před Sklenářovým 

o Zpevnění okolí komunikace na ulici Koperníkova u Haptového 

o Oprava kanalizačního poklopu a vpusti na křižovatce na ulici K Mlýnku 

o Oprava zábradlí na ulici Strmá a k bývalému obchodu  

o Oprava příčného kanálu na ulici Lenhartova před chaloviskem 

o Oprava cesty ke Karaskovému a na ulici Ořechová před klubem seniorů 

o Oprava a doplnění laveček na ul. Lenhartova, Lenhartova u lesa, hvězdárně a 

dětském hřišti 



o Obrubníky před vjezdem k p. Urdovi – ul. K Mlýnku 

o Oprava příčného odvodňovacího žlabu na ul. Zlaté Doly 

o Dokončení opravy povrchu komunikace Lenhartova 

- Realizace jednotlivých oprav se uskuteční dle možností finančního limitu KMČ na 

opravy. 

 

 

 

- KMČ poskytne 3 tis. Kč na hudbu lošovské hody dne 30, dubna 2017 

  

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 3. května 2017 ve 20 hod. 

 

   

   

Zapsal: Antonín Kopečný 


