
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 11/18 ze dne 1. listopadu 2018 

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 v náhradním termínu 

místo 5.11. 

   

Komise žádá: 

- TS Olomouc o opravu vedení obecního rozhlasu na Koperníkově ulici, zhruba naproti 

domu číslo 16, kde došlo k jeho přerušení při výměně světel veřejného osvětlení 

 

- Odbor správy městských komunikací o vystavení požadavku na umytí skel na 

zastávkách autobusu MHD 

 

- Odbor životního prostředí o provedení výsadby okolo pomníku padlých tak, jak je 

uvedeno ve zpracovaném projektu. Tuto výsadbu proveďte v jarních měsících roku 

2019 ještě v rámci oslav 100. Výročí vzniku republiky, současný stav není důstojný 

památníku padlých ve světových válkách. 

  

Komise oznamuje: 

 

- Vzhledem k tomu, že podle nové legislativy končí činnost KMČ Lošov dnem svolání 

prvního zastupitelstva města Olomouce, které je svoláno na pondělí 5. listopadu 2018,  

KMČ Lošov nebude pořádat do jmenování nové komise žádné schůze. Z tohoto 

důvodu nebude také veřejná schůze, která byla plánována na středu 28. listopadu 

2018. Činnost KMČ Lošov v novém složení bude zahájena jejím schválení radou 

Města Olomouce, termíny těchto rad ještě nabyly stanoveny. Ze stávajícího složení 

KMČ odstupuje Kamila Šišková, komise ji touto cestou děkuje za dlouhodobou 

činnost a obětavou práci pro obec. 

 

- KARETA Bruntál, provádějící opravu ulice Zlaté Doly požádala o prodloužení 

termínu dokončení stavby na květen 2019 

 

- Sběrová sobota bude 13. dubna 2019    

 

- Všechny veřejné akce pořádané na hřišti Sportovního klubu Lošov v roce 2019 budou 

ukončovány do 22. Hodiny 

 

- V pondělí 5.11. proběhne reklamační řízení na ul. Liškovská za účasti zhotovitele 

rekonstrukce ulice, odboru investic,  dopravy – správa městských komunikací a 

zástupce KMČ.   

 

 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 
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