
Zápis z jednání KMČ Lošov č.309 ze dne 4.3.2009. 
 
I.Jednání bylo zahájeno v 19hodin v kanceláři Dislokovaného pracoviště MMO v Lošově. 
 
II.Přítomní: Miloš Eichler, Miroslav Haupt, Kamila Šišková, Bedřich Chlebek, Luděk 
Lindner, Stanislav Mader. 
Hosté: pánové Varga, Vojtěchovský, manželé Trefilovi, Karel Sklenář starší, paní Maderová a 
Angelika Sklenářová. 
 
III.Bylo jednáno o těchto připomínkách a dotazech hostů: 
1,Pánové Varga, Vojtěchovský a manželé Trefilovi jsou stavebníky rodinných domků podél 
ulice Kluče.Pan Varga je současně spoluvlastníkem firmy, která provádí výstavbu asfaltové 
cesty v pokračování ulice Koperníkova a v ulici Kluče. 
Komise dne 2.12.2008 podala žádost o prošetření stavby cesty v ulici Koperníkova a stavby 
RD pana Vargy na stavební odbor MMOlomouce, a další žádost o prošetření těchto staveb 
podala komise dne 2.ledna 2009 na odbor dopravy a na odbor životního prostředí 
MMOlomouce. 
Dnešního dne komise, včetně paní Sklenářové a pana Sklenáře, požádala pana Vargu o 
stanovisko k těmto otázkám: 

A. V jakém termínu opraví jeho firma rozkopávku původní asfaltové cesty na konci ulice 
Koperníkova a uvede ji do původního stavu, včetně předláždění vjezdů k rodinným 
domům Sklenářových. 

B. Zda bude úvraťová točna u lesa zahrnuta do výstavby cesty Koperníkova a Kluče tak, 
jak je to uvedeno ve vyjádření stavebního odboru MMOlomouce č.j. 
SmOl.USO/77/1849/2006/HI. 

Pan Varga se zavázal sdělit komisi stanovisko k těmto otázkám do 11.3.2009. 
 
2,Komise projednala stav chodníků v Lošově  a sestavila soupis požadavků na jejich opravu . 
Žádost o opravu v roce 2009 bude samostatným dopisem zaslána na odbor dopravy MMO. 
Jsou to: 
2.1.Předláždění chodníku na ul. Svolinského od křižovatky s ulicí Na Pusté směrem ke 
Kulturnímu domu  v délce cca 30m. 
2.2.Předláždění chodníku na ul.Svolinského od Kulturního domu po ulici ZlatéDoly v délce 
cca 20m. 
2.3.Předláždění chodníku na ul.Svolinského od ulice Hliník po ulici Lenhartova v délce cca 
55m. 
 
3,Zástupci komise jednali dne 14.1.2009 s vedením odboru dopravy MMO o požadavcích na 
tyto opravy cest v Lošově: 
3.1.Oprava asfaltového povrchu cesty ul. Lenhartova (parc.č.2021) v délce podél celé chatové 
zástavby. V současné době je vozovka vymletá dešti a rozježděná těžkými vozidly po stavbě 
vodovodního přivaděče a dále vozidly,která provádí svoz dřeva. 
3.2.Oprava dešťové kanalizace na ulici Kovářská úseku od pomníku za zadní trakt domu  
Strmá č.27/4. 
3.3.Vybudování komunikace(zpevnění povrchu cesty) spojnice ulic Zlaté Doly-Liškovská. 
Toto je požadavek uvedený od roku 1999 v registru požadavaných akcí pod č.j.0745/99. 
 
4.Komise obdržela informaci městské policie Olomouc o tom, že strážnící MPO budou 
oprávněni rozhodovat na místě o odstranění vozidel, která jsou překážkou na pozemní 
komunikaci nebo  svým stáním zvyšují riziko úrazu např. chodců , kteří jsou  stojícími 



vozidly nuceni přecházet vozovku nebo obcházet vozidla vozovkou .Celé znění informace 
bude vyvěšeno ve vývěsce u Kulturního domu. 
5, Komise opětovně oznamuje  veřejnosti, že zápisy z jednání komise jsou přístupné na 
internetové adrese www.olomoucko.eu/losov. 
 
6.Příští schůze komise se koná  1.4.2009 v 19hodin 30min. v kanceláři Dislok.pracoviště 
MMO. 
Zapsal Ing.Mader 


