
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 10/19 ze dne 2. října 2019 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: členové komise Jan Preč, Anna Herinková, Jan Havlík, Miroslav Charouz, Tomáš 

Konečný, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný   

 

Zahájení: 

 

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

 

Hosté: Jindřich Kovařík, Robert Handlíř, Petr Bock  

- Jindřich Kovařík požádal  

 vybudování osvětlení na ulici Ořechová. Tento problém byl již předložen 

s požadavkem na zpracování projektu, stejně jako osvětlení na Lenhartové, Pod 

Hvězdárnou a podél přehrady. Nebylo zařazeno do plánu na r. 2020. Odbor 

investic je zahlcen dosud neřešenými projekty. 

 provádění zimní údržby na ulici Ořechová 

 upozornil na značné znečištění ul. Ořechová od psích exkrementů 

- Robert Handlíř  

 upozornil na uvolněné a spadlé panely, z původní nájezdové cesty, do vodní 

nádrže, přehrady, které mohou být zdrojem nebezpečí pro koupající. Předseda 

KMČ projedná na magistrátu. Rozhodnout však mohou jen majitelé dotčených 

pozemků a vodní nádrže. 

 Požádal, aby na zastávce Svolinského byl umístěn také jízdní řád zastávky Lošov 

s upozorněním, kde se tato zastávka nachází. Neznalí zde mnohdy čekají na MHD 

a netuší, že některé spoje odjíždí ze zastávky Lošov 

- Petr Bock požádal o opravu asfaltu na ulici K Mlýnku, oprava proběhne v tomto 

měsíci  

  

Komise schvaluje: 

- Směnu pozemků mezi městem Olomouc a městem Velká Bystřice podle spisové 

značky S-SMOL/063448/2018/OMAJ/Kor 

Pozemek parc. č. 537 lesní pozemek o výměře 5 043 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 

Hlubočky, ve vlastnictví města Velká Bystřice  

Za  

část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 5043 m2 v k. ú. Lošov, obec 

Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc  

- Umístění nádob na odpadní olej ke kontejnerům u hasičky a na Lenhartově ulici, info 

pro ŽP p. Ing. Jasinský 

- Dotaci pro SK Lošov na rozsvícení vánočního stromu, ve výši 7 000.- Kč 

- Dotaci pro spolek Dobrý Lošov  na pořádání Vinobraní, ve výši 3 000.- Kč. Obě akce 

proběhnou za součinnosti KMČ 

- Zařezení ul. Ořechová do pasportu zimní údržby 

 

Komise žádá:  

- TS Olomouc o vyčištění košů kanalizačních vpustí na všech ulicích 

- Odbor dopravy o zajištění očištění skel na zastávkách MHD od polepů a špíny 

- Odbor dopravy, aby na zastávce Svolinského byl také jízdní řád zastávky Lošov 

mailto:komiselosov@email.cz


- Občany aby dodržovali pravidla při venčení psů a uklízeli jejich případné exkrementy 

 

 

Komise oznamuje 

- 25.10. bude v Lošově provádět kominické práce p. Šefčík. Zájemci se mohou přihlásit  

na telefonu 608 976 946 

- Během měsíců říjen a listopad proběhne na základě reklamace oprava dlažby na ul.  

Liškovská. Po dobu opravy bude ul. Zlaté Doly sloužit pro obousměrný provoz 

- V neděli 17. Listopadu od 16.00hod bude u místní zvonice vysazena lípa svobody 

s doprovodným programem a lampionovým průvodem k pomníku padlých 

- Předseda informoval o rozsahu restaurování pískovcového kříže, zprávou a 

fotodokumentací., kterou mohou případní zájemci shlédnout. 

   
  

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 6. listopadu v 19 hod 

 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 


