
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 9/11 ze dne  31. srpna 2011 
 
Přítomni:   Kamila Šišková,  Miroslav Haupt, Pavel Sklenář, Anna Herinkova,  
                 Jan  Preč, Antonín Kopečný 
 
Omluveni: Miloš Eichler 
 
Neomluveni: Jiří Daniel 
 
Zahájení  
 
Komise zahájila pravidelné jednání ve 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila zápis v přečteném znění 
 
Projednané body 
 
1. Komise projednala plán údržby na rok 2012 a žádá o jeho provádění a zařazení do   
    plánu na rok 2012 
 
-   pravidelné čistění záchytných žlabů dešťové kanalizace - v současnosti neplní   
     funkci 
 
-  čistění potoka od hasické nádrže po Chromcovo 
 
- vyčištění příkopy kolem ul. Lenhartovy - chatovisko, je avizovaná petice vlastníků  
   parcel, ktré voda zaplavuje 
 
  
KMČ požaduje v rámci údržby splnit požadavky roku 2010 a to vybudování 
záchytného žlabu na ul. Pod lesem a opravu a vyčistění hasické nádrže. 
 
2. Na podnět odboru investic města, komise projednala investiční akce, které                         
         požaduje zařadit do plánu investic roku 2012.  
 
- ponechat stávající seznam nesplněných požadavků v databázi RIPO a doplnit: 
 

a) priorita 1 celková oprava povrchu komunikace Koperníkova a navazující ul. 
Pod hvězdárnou,  

 
b) priorita 2 chodníky na ulici Svolinského před domy č. popisné 1-32 "dědina" 

dle zpracované studie Ol.-Lošov, stavební úpravy sil.III/4432 , ve studii etapa 
2 a 3 

 
 
c) priorita 3 - oprava povrchu ul. Lenhartova podél chatoviště. 



 
d) - oprava komunikace s odvodněním ul. Ořechová podél parcely p. Hlásného 

 
e) do plánu zpracování PD zařadit s velkou prioritou zajištění odtokových 

poměrů  dešťové vody podél ul. Svolinského od přehrady po výjezd z Lošova 
směr V.Bysrřice, s následnou realizací. Velká většina vody zaplavuje pozemky 
majitelů RD, hrozí hromadná žaloba. 

 
      f) předláždění a vjezdy na ul. Kovářská – studie byla vypracovaná v květnu 2010  
         a  byla součástí zápisu 5/2010 ze dne 5. 5. 2010 
 
  
3. KMČ obdržela statický posudek na eventuelní vyztužení svahu pod. ul.  
    Koperníkova - není třeba 
  
4. KMČ souhlasí s žádostí p. Zd. Sklenáře o vstup na pronajatý pozemek parcela 403   
    přes 401/1 a   402/1 (školka) z důvodu nemožnosti jiného přístupu 
  
5. KMČ souhlasí s pronájmem majetku SMOL parcela č.696/2 a 696/1 
  
6. Osazení dopravních značek "pozor zvěř" se uskuteční až po tříleté statistice  
    případných srážek se  zvěří 
  
7. KMČ požaduje instalaci dopravní značky "zákaz stání" na točně MHD na výjezdu   
    směr V.Bystřice. 
  
8. KMČ požaduje instalaci dopravních značek kolem KD, která byla schválena s   
    termínem nejpozději  31.7.2011 
  
9. KMČ požaduje ořezání akátového porostu na ul. Svolinského u přechodu pod   
    školkou, zcela  zakrývá dopravní značku přechod pro chodce 
  
10. KMČ žádá o vystavení obj. na opravu izolace na mostě u Chromcového z  
      minulého zápisu na AH  MORAVA, stavební společnost s.r.o., Svolinského 77,   
     Olomouc-Lošov 
  
11. 6.10.2010 v 18 hod se uskute ční veřejná sch ůze KMČ s hosty SmOL a TS 
  
 
         Zasedání komise bylo ukončeno ve 21:30 hod. 

 
        Příští zasedání komise je 5. 10.  2011 
 
 
Zapsala: K. Šišková 
 
  
 
 
 


