
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 7/11 ze dne  1. června 2011 
 
Přítomni:   Kamila Šišková,  Miroslav Haupt, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, Anna  

       Herinkova, Jan  Preč, Antonín Kopečný 
 
Host:       RNDr. Šnevajs Ladislav 
                paní Helena Stuchlová 
Zahájení  
 
Komise zahájila pravidelné jednání v 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila zápis v přečteném znění 
  
Komisi navštívil náměstek primátora RNDr. Šnevajs, který byl určen „patronem“ KMČ 
Lošov pro zlepšení oboustranné komunikace a seznámení se s životem a 
problematikou Lošova. 
 
Projednané body 
 

1. Komisi navštívila p. Stuchlová a předala dopis, ve kterém je popsaná stížnost 
na sousedské vztahy p. Semotána. Komise doporučila p. Stuchlíkové aby se  
v případě zjištění škody  na svém majetku nebo nějakého incidentu obracela 
na policii ČR a městskou policii, která to ze své pravomoci může řešit, KMČ 
Lošov nikoliv. 

 
2. KMČ oznamuje všem obyvatelům, že provoz sběrového dvora v Hodolanech 

je pondělí – pátek  8:00 – 20:00 hod. 
 

 
3. Komise předkládá návrh na schválení názvu nové ulice v Lošově Na Lukách. 
 
4. 26. 6. 2011 proběhnou závody Mistrovství ČR a SR  v cyklistice s průjezdem 

přes Lošov, start je v 10:00 hod na Sv. Kopečku s průjezdem přes Lošov – 
více radniční listy květen 2011 v příloze. 

 
5. KMČ Lošov na základě zpráv z tisku byla informována o eventuálním využití 

lesního pozemku Zlatý důl k bytové výstavbě. Seznámila se osobně  na MÚ V. 
Bystřice s jejich záporným stanoviskem. Žádá radu města, aby byla 
informována o jednáních a změnách územního plánu ohledně této výstavby 
v katastru Lošova. Stanovisko KMČ Lošov k bytové výstavbě v této lokalitě je 
rovněž záporné. 

 
 
6. Komise žádá o sdělení a vystavení objednávek i akcím hrazených 

z prostředků komise, které byly projednány na komisi č. 3/11 ze 6.4. 2011.  



Některé aktivity již proběhly jako např. vystoupení dětí z MŠ, oprava kapličky, 
které byly smluvně vázány. 

 
7. KMČ byla požádána o opravu chodníku přes most u p. Chromce. Je špatně 

vyspádovaný, dešťová voda je přiváděna na cihlovou zídku, která se 
v důsledku vlhkosti bortí. Bude zpracována cenová kalkulace.  

       
           Zasedání komise bylo ukončeno ve 21:30 hod. 
 
           Příští zasedání komise je 13. 7.  2011 v 19:30 hod.  
 
 
Zapsala: K. Šišková 

Cyklistická Olomouc p řivítá i Martinu Sáblíkovou 

Hned tři velké cyklistické akce letos pořádá společnost TTV Sport 
Group o.s. v Olomouci a okolí. Kromě 3. ročníku etapového závodu 
Czech cycling Tour 2011 to bude mistrovství České a Slovenské 
republiky. 
Časovky se pojedou v Šumperku, závody s hromadným startem na 
Svatém Kopečku a také se chystá Velká cena v Dolanech. Kromě 
nejlepších českých a slovenských cyklistů a cyklistek přĳede i 
významný host. Na kontrolu trati pro mistrovství Evropy 2013, které 
bude Olomouc hostit, přijede prezident Evropské cyklistické unie 
Wojciech Walkiewicz z Polska a u této příležitosti předá nejlepším 
medaile. 
První akcí bude mezinárodní mistrovství České a Slovenské republiky. 
První tři sady medailí rozdělí pořadatelé 23. června v Šumperku. Od 
15.00 budou na trati dlouhé 20,6 kilometru bojovat ženy, obě kategorie 
mužů jedou na trati dlouhé 38,6 kilometru se startem v 17 hodin. 
Mistrovské tituly budou obhajovat dvojnásobná olympĳská vítězka v 
rychlobruslení Martina Sáblíková, mezi muži František Raboň. 
Vrcholem šampionátu budou závody s hromadným startem 26. června 
v Olomouci na Svatém Kopečku. Na obě kategorie mužů čeká pořádná 
porce kilometrů. Délka okruhu z Kopečka přes Lošov, Velkou Bystřici, 
Bukovany a Droždín je 10,8 kilometru a cyklisté jej absolvují 
sedmnáctkrát, což celkem znamená úctyhodných 184,5 kilometru. Ženy 
pojedou okruhů osm, tedy 86,4 kilometru. Muži odstartují v 10.00, ženy 
o deset minut později. Nejcennější kov obhajují Sáblíková a Petr 
Benčík. 
 

 
 
 
 


