
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 11/17 ze dne 1. listopadu 2017 

komiselosov@email.cz 

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

Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín Kopečný,  

 

Zahájení: 

 

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

 

Komise žádá: 

 

- Odbor životního prostředí o skácení stromů před Lindnerovým, Svolinského 18, při 

poslední vichřici, dne 29. října 2017, došlo k ulamování a padání větví z těchto smrků. 

Stromy rostou v bezprostřední blízkosti obytných domů, hrozí nebezpečí úrazu   

 

- MMOl o vystavení požadavku na odstranění spadlých telefonních kabelů, zřejmě 

v současnosti nevyužívaných. Leží u sloupu na křížení ulice Lenhartova a Svolinského 

a na ulici Kovářská. Komise nezná současného správce telefonních linek 

 

- Odbor dopravy a následně TS Olomouc o opravu vytrhaných kostek u příčného žlabu 

na ulici Strmá, naproti domu č. 5  

 

- MMOl o vystavení požadavku na zhodnocení stavu a prořezávku stromů a keřů pod el. 

vedením. Při větrném počasí dochází ke zkratům a značnému jiskření v el. vedení. 

Komisi není známo, kdo má tuto činnost v kompetenci (ČEZ?)   

  

Komise oznamuje: 

 

- Ve středu 29. Listopadu v 17 hod. se uskuteční v zasedací místnosti detašovaného 

pracoviště, bývalá škola, veřejná schůze občanů. Této schůze se účastní i zástupci 

Magistrátu a TS. Na schůzi můžete předložit své náměty na zlepšení života v obci  

    

- Dne 16.11. 2017 bude v obci kominík p. Ševčík, jeho návštěvu je nutno objednat 

telefonicky – 608 976 946. Info ve vývěsce komise  

 

- Dne 2. Prosince 2017 od 14,00 hod. bude v Kulturním domě probíhat vánoční jarmark, 

ukončený rozsvícením vánočního stromu 

 

- Komise obdržela v poslední době informace o zhoršení televizního a telefonního 

signálu T-Mobile v Lošově. Bude vznesen požadavek na magistrát, jak postupovat 

 

- Od 1.1.2018 dochází k úpravě jízdních řádů MHD. Změna pro Lošov: v Sobotu a ve 

svátek bude nově zavedena linka odjíždějící ze zastávky Lošov Svolinského v 17.52 

hod  

 

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 3. Ledna 2018 v 19 hod. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 


