Zápis z jednání KM Lošov .908 ze dne 1.10.2008.
I.Jednání bylo zahájeno ve 20 hodin .
II.P ítomní:Miroslav Haupt, Ji í Daniel, Bed ich Chlebek, Lud k Lindner, Stanislav Mader.
Omluven:Miloš Eichler
III.Bylo projednáno:
1,Komise byla informována o jednání na odboru investic m sta o plánu investic na rok 2009.
Jako prioritní v roce 2009 požaduje komise za adit do realizace akce:
.1055/04 Lošov, Svolinského-chodník a autobusová zastávka
.1222/07 Lošov, Svolinského-chodník a autobusová to na.
2,Komise za adila do Registru investi ních pot eb m sta Olomouce t i nové akce:
.1244/08 Lošov-obnova prostoru návsi p i ulici Svolinského
1245/08 Lošov,Svolinského-vybudování autobusové zastávky pro sm r z Olomouce p ed
Kulturním domem
1246/08 Lošov-vybudování ve ejného osv tlení v ulici O echová a Pod Hv zdárnou.
O realizaci t chto akcí bude komise v p íštích letech usilovat.
3,Komise projednala STAV ZELEN v Lošov a sestavila tento soupis závad, a nedostatk ,
které je nutno ešit:
3.1.Komise považuje za prvo adý úkol v oblasti pé e o zele v Lošov obnovu zelen
v prostoru bývalé návsi obce. Toto je akce, pro jejíž realizaci je zpracován jednostup ový
projekt a je za azena v Registru investi ních požadavk m sta pod .1244/08 Lošov –obnova
prostoru návsi p i ulici Svolinského.
3.2.V ulici Zlaté Doly podél h išt je ada vzrostlých listnatých strom s polámanými a
nalomenými v tvemi,je možný jejich náhodný pád,nebezpe ný stav.
3.3.V ulici Lenhartova proti domu .8 jsou dva p erostlé smrky,v p ípad pádu ohrožují
okolní zástavbu.
3.4.Skupina nevhodn situovaných vzrostlých smrk v ulici Lenhartova p ed domem .12.
Nutno odborn posoudit jak s uvedenou skupinou strom naložit.
3.5.Dva p erostlé smrky na ulici Svolinského p ed domem .18.
3.6.P i ulici Koperníkova na úrovni dom .6 a 8 jsou podél ulice ty i suché smrky.
4,Komise byla informována magistrátem m sta o posunu termínu ve ejné sch ze s ob any
Lošova na listopad 2008. Komise p edá magistrátu m sta žádost s uvedením odbor
magistrátu, které by m ly být na ve ejné sch zi zastoupeny.
5,Sb rová sobota bude v Lošov 18. íjna.
6,Sch ze byla ukon ena ve 21hodin.
P íští sch ze je 5.listopadu v19 hodin v Kulturním dom .
Zapsal Ing.Mader

