
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 10/11 ze dne  5. října 2011 
 
Přítomni:   Kamila Šišková,  Miroslav Haupt, Pavel Sklenář, Anna Herinkova,  
                 Jan  Preč, Antonín Kopečný, Miloš Eichler, Jiří Daniel 
 
Hosté:  manželé Rozsívalovi 
 
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. manželé Rozsívalovi předali stížnost na p. J. Kolenyaka, jenž nedodržuje 
pořádek na hranici svého pozemku a znečišťuje tak i pozemek sousedů. Tato 
stížnost bude postoupena přestupkové komisi města Olomouce. Komise 
vyjádřila souhlas s tím, že se mají dodržovat pravidla občanského soužití. 

  
2. Přes opětovné urgence nebyla osazena značka zákaz zastavení u KD Lošov, 

tato žádost byla podána již v březnu letošního roku (viz zápis z března 2011) a 
bylo sděleno, že bude provedeno do konce července. Do dnešního dne 5. 10. 
2011 nebylo provedeno. Z důvodu stání aut v tomto prostoru není možné 
někdy zajet vozidlem TS pro vyvezení kontejnerů. 

 
3. KMČ obdržela od odboru životního prostředí nabídku na umístění kontejnerů 

na tříděný odpad. KMČ po vyhodnocení situace sděluje, že počet kontejnerů 
je dostačující, kdyby docházelo k pravidelnému vyvážení tříděného odpadu. 
Vhodné místo pro kontejnery  na tříděný odpad je na točně Svolinského ul. 
(před Kolenyákovým). 

 
4. KMČ byla doručena petice na vyčištění příkopy kolem chatoviště od obyvatel 

trvale žijících v této oblasti. Petice bude postoupena na Mm Olomouce. Viz 
příloha. 

 
 
5. KMČ žádá opakovaně o ostříhání akátů a keřů na pozemcích patřících městu 

Olomouc. Zvláště v okolí KD keře zasahují do komunikace, plánované 
dopravní značky by nebylo ani vidět. Nad zastávkou MHD Lošov a před 
detašovaným pracovištěm přes silnici zasahují keře a strom do vedení nn, 
dochází k jiskření. 

 
6. v sobotu 15. 10. 2011 proběhne sběrová sobota. 

 
7. Rada města Olomouce schválila a doplnila do KMČ pana Miloše Eichlera. 



 
8. KMČ obdržela stížnost na nedodržování předepsané rychlosti na silnicích při 

vjezdu do Lošova. Komise požaduje umístění radarů, jak je dnes běžné ve 
většině obcí. 
 

9. Se změnou času na zimní období budou začátky jednání KMČ přesunuty na 
19.00 hod. 
 

 
 
         Zasedání komise bylo ukončeno ve 21:30 hod. 

 
        Příští zasedání komise je 2. 11.  2011 v 19:00 hod. 
 
 
Zapsala: K. Šimková 
 


