
Zápis z jednání KMČ Lošov č.209 ze dne 4.2.2009. 
 
I.Jednání bylo zahájeno v 19hodin v kanceláři dislokovaného pracoviště magistrátu města 
v Lošově. 
 
II.Přítomní: Miloš Eichler, Bedřich Chlebek, Miroslav Haupt, Luděk Lindner, Petr Vykopal, 
Jiří Daniel, Kamila Šišková, Stanislav Mader. 
Jako hosté se zúčastnili: redaktor Olomouckého deníku Matěj Slávik,  
a z Lošova pan Matějka,paní Stolářová, paní Růžičková, paní Balcárková, paní Eichlerová, 
paní Maderová, paní Trčová, Karel Sklenář, Pavel Sklenář .                                       
 
III.Bylo jednáno o těchto připomínkách a dotazech hostů: 
1,Pan Matějka přednesl stížnost na stav kanalizační sítě v Lošově, na vybudování žumpy 
uprostřed obce, na vytékání splašků na  na volná prostranství.Dále poukázal na  nebezpečné 
počínání těch obyvatel , kteří umisťují kamenné balany podél silnice v zeleném pásu před 
svými pozemky . Dále pan Matějka upozornil na nebezpečný stav pro starší občany, který 
vznikl přerušením zábradlí v ulici Kovářská před stavbou domu pana Čajky. Komise se 
dohodla s panem Matějkou na společné  obchůzce po místech závad, na které si pan Matějka 
stěžoval s cílem upřesnit rozsah uvedených závad. 
 
2,Byl vznesen dotaz, kdy budou zahájeny práce na stavbě autobusové točny, která umožní 
prodloužení linky č.11 ke Kulturnímu domu v Lošově. Odpověď komise: V roce 2008 byl 
zpracován prováděcí projekt na akci Lošov,Svolinského ul. Chodník a autobusová zastávka a 
na akci Lošov,Svolinského ulice chodník a autobusová točna. Výstavba podle těchto projektů 
závisí na tom, zda rada města Olomouce na uvedenou výstavbu přidělí finanční prostředky 
z rozpočtu roku 2009. 
3,Pan Karel Sklenář si stěžoval na lajdáckou a technicky špatně provedenou výstavbu nové 
cesty v prodloužení ulice Koperníkova.Dále vznesl požadavek na zamezení parkování 
automobilů na úvraťové točně u lesa na ulici Koperníkova. Komise tento požadavek považuje 
za oprávněný a žádá magistrát města o jeho vyřešení, neboť  na uvedeném místě se s obtížemi 
otáčejí auta Technických služeb provádějící odvoz domovního odpadu..Místo je využíváno 
k otáčení většiny vozidel, která do lokality vjíždějí úzkými uličkami. 
 
4,Komise pozvala na dnešní jednání pana Matěje Slávika, redaktora Olomouckého deníku a 
ten pozvání přijal. Důvodem pozvání pana redaktora je fakt, že Jan Kolenyák , bytem  Lošov , 
Svolinského 83, se obrátil na redakci Olomouckého deníku s cílem dosáhnout vytištění 
článku, který popisuje Komisi MČ Lošov jako viníka započetí výstavby rodinných domků 
v lokalitě podél ulice Kluče. 
Komise zodpověděla panu redaktorovi dotazy, které byly obsaženy v informacích , které pan 
Kolenyák  deníku předal. Závěrem jednání bylo konstatování, že  obvinění, která pan 
Kolenyák  proti komisi vznesl v redakci Olomouckého deníku , byla nepravdivá. 
 
5.Dále komise projednala postup zavedení nových způsobů sběru a zpracování domácího 
bioodpadu  v městské části Lošov s tímto závěrem: Členové komise provedou seznámení 
občanů s nově zaváděným způsobem zpracování a sběru domácího bioodpadu jednáním se 
všemi majiteli domů v Lošově. 
 
Zapsal Ing.Mader 
 


