
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 8/10 ze dne  1. září 2010 
 
Přítomni:   Stanislav Mader, Kamila Šišková, Miloš Eichler, Miroslav Haupt 
 
 
 
Zahájení  
 
Komise zahájila pravidelné jednání na 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila zápis v přečteném znění  
 
Projednané body  
  

 
1. Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji budovy s pozemkem č. 

st. 847, rybářská chata v lokalitě Mlýnek v majetku statutárního města 
Olomouc.  
Komise vyjádřila souhlas s prodejem výše uvedené budovy 
 

2. Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji parcely č.552 o výměře 
38m2 v k.ú. Lošov v majetku statutárního města Olomouc jedná se o, jedná se 
o narovnání majetkových vztahů. 
Komise vyjádřila souhlas s prodejem výše uvedené parcely 
 

3. Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k pronájmu parcely č. 11 
(zahrada) v k.ú. Lošov o výměře 270 m2 v majetku statutárního města 
Olomouce k užívání zahrady. 
Komise vyjádřila souhlas s pronájmem zahrady 

 
4. Komise obdržela žádost o sdělení stanoviska k pronájmu p.č. 691 (lesní 

pozemek) o výměře 98 m2  v k.ú. Lošov v majetku statutárního města 
Olomouc. 
Komise vyjádřila souhlas s pronájmem lesního pozemku 
 

5. Komise žádá Dopravní podnik města Olomouce o sdělení,kdy bude zahájen 
provoz na prodloužené lince  č. 11 na ulici Svolinského , ke kterému komise 
obdržela návrh jízdního řádu. 

 
6. Komise projednala plán údržby na rok 2011 zajišťovaný odborem 

majetkoprávním  města. 
Soupis akcí bude předán majetkoprávnímu odboru do 10.9.2010. 
 
 

7. Technické služby města prováděly v horní části ulice Kovářská opravu 
kanalizační trasy. Dosud není provedena konečná úprava asfaltového povrchu 



ulice  v místě rozkopávky.Komise žádá o urychlené  uvedení komunikace do 
původního stavu. 

 
 

      8.Na podnět odboru investic města, komise projednala investiční akce, které                         
         požaduje zařadit do plánu investic roku 2011. Soupis akcí bude předán odboru          
         investic do 10.9.2010.  

 
 
        Zasedání komise bylo ukončeno ve 21:00 hod. 

 
        Příští zasedání komise je 6. 10.  2010 v 19:30 hod.  
 
 
Zapsala: K. Šišková 
 
 
 
 
 
 
 


