
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 5/11 ze dne  4. května 2011 
 
Přítomni:   Stanislav Mader, Kamila Šišková,  Miroslav Haupt,   
                 Jiří Daniel, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, Anna Herinkova, Jan  Preč, 

       Petr Vykopal, Antonín Kopečný 
 
Host:        Miloš Eichler, ml. 
 
Zahájení  
 
Komise zahájila pravidelné jednání ve 20:00 hod. v kanceláři KD Lošov 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise se sešla v novém složení a schválila zápis v přečteném znění  
 
Projednané body 
 
 
 

1. Petr Vykopal nepřijal nové jmenování, komise žádá o výměnu a doplnění 
nového  člena p. Miloše Eichlera, ml., od příštího zasedání komise bude p. 
Eichler zařazen mezi členy komise.  

 
2. Lubomír Lindner rovněž nepřijal nové jmenování do komise 
 
3. Nový předseda poděkoval bývalým členům za jejich dosavadní práci pro obec. 

Odstupující předseda předal veškeré potřebné materiály a dokumenty, klíče a 
razítko novému předsedovi. 

 
4. Složení nové komise  místní části Lošov 
 

- Jan Preč – předseda , opravy, investiční akce, jan.prec@seznam.cz 
 
- Miroslav Haupt – místop ředseda, autobusy, doprava, 

miroslav.haupt@volny.cz 
 

 
- Kamila Šišková –zapisovatel,  údržba zeleně,  siskova@muvb.cz 
 
- Jiří Daniel – veřejné osvětlení, juradaniel@seznam.cz 

 
 
- Pavel Sklenář –celoroční čištění a údržba chodníků, pljv@seznam.cz 

 
-  Antonín, Kopečný - odvoz komunálního, separovaného odpadu, 

antoninkopecny@seznam.cz 
 



- Anna Herinková – investiční akce, aherinkova@ahamorava.cz 
 

- Miloš Eichler – člen, eichlermilos@seznam.cz 
 

5. Na základě jednání s odborem dopravy budou instalovány nové dopravní 
značky na příjezdové cestě k obchodu a separovanému odpadu za KD Lošov 

 
6. Komisi byl zaslán dopis se žádostí odboru dopravy Mm Olomouc o 

prodloužení linky č. 11 přes Droždín s odjezdem s Olomouce ve 21:17 – 
komise vyjádřila souhlas. 

 
 
7. Komise schválila zakoupení kytky k pomníku padlých k příležitosti výročí 

osvobození ČR – zodpovídá K. Šišková 
 
8. Komise žádá o odstranění uzemnění na sloupě el. vedení na rozhraní ul. 

Svolinského a Na Pusté – zodpovídá J. Daniel. 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 21:30 hod 
 
Příští zasedání se koná 1. 6. v 19:30 hod tamtéž 


