
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z veřejné schůze  KMČ Lošov č 1/20 ze dne 8. ledna 2020 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: členové komise Jan Preč, Jan Havlík, Miroslav Kuchválek, Petr Rajt, Pavel 

Sklenář, Jan Žůrek, Miroslav Charouz, Anna Herinková, Tomáš Konečný, Antonín Kopečný   

 

Host: Pavel Vysloužil   

 

Zahájení:  

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

 

Komise žádá: 

- Aby nebyly rušeny sběrové soboty. Budou vznikat černé skládky v okolních lesích, 

většina místních občanů nemá možnost odvézt velkoobjemový odpad do sběrných 

dvorů 

- O opravu internetu na detašovaném pracovišti. Již několik měsíců nemůže pracovnice 

DP využívat spojení s magistrátem. 

- O instalaci zpomalovacích prvků na ulici Zlaté Doly okolo hřiště, případně nahradit 

dopravními značkami – jednosměrka kolem hřiště směrem nahoru. Současný stav 

hrozí dopravní nehodou. 

- O očištění skel na zastávkách MHD 

- O zimní údržbu na ulici Kluče (v majetku MMOl), až po odbočku na soukromou cestu 

- TS o opravu sloupu VO na ul. Pustá, sloup č.7282 

 

Komise oznamuje: 

- Všem členům komise předal předseda pověření jednat na magistrátě města Olomouce 

za KMČ Lošov 

- Rada MOl neschválila zařazení do letošního plánu investiční akci 1. Etapa 

rekonstrukce průtahu Lošovem – ul. Svolinského 

- Do připravovaného plánu požadavků na estetizaci byl zařazen návrh na doplnění 

dětského hřiště WORKOUTovým vybavením. Podmínkou je upravení nájemní 

smlouvy mezi SK Lošov a MMOl na umístění dětského hřiště. 

- Do požadavků na opravy v r. 2020 bylo zařazeno: 

- oprava povrchu a kanalizační vpusti na ul. Koperníkova po ul. Kluče 

-  úprava spojnice mezi Liškovskou a Koperníkovou ulicí 

- oprava kostkové dlažby na ulici Lenhartova a úprava nájezdu na ulici Svolinského 

- úprava výjezdu z točny autobusů na ulici Svolinského, zpevnit travnatou plochu 

-  úprava spojnice Liškovské a Hliník, aby voda nestékala ke Knopovému  

- oprava příčného žlabu na Kovářské ulici 

-  oprava příčného žlabu na ulici Koperníkova naproti Konečného 

- oprava dlažby před Klubem Seniorů 

- oprava povrchu komunikace Kluče po odbočku na soukromou cestu 

Konečný rozsah požadavků na opravy bude uzavřen na únorové schůzi komise a 

předán k nacenění 

- Jednáním s TS Olomouc byl pověřen Tomáš Konečný 

- Iinvestice  Anna Herinková a Jan Preč    

- Zastupováním v hlášení v rozhlase Pavel Sklenář   

- Jednáním s odborem ŽP Jan Žůrek a Antonín Kopečný 



Další zasedání komise proběhne ve středu dne 5. února v 19 hod 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 


