
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z ve řejné sch ůze  KMČ Lošov ze dne  6. října 2011 
 
Přítomni:    Miroslav Haupt, Miloš Eichler, Anna Herinková, Ing. Jan  Preč, Antonín 

Kopečný 
Hosté :   RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek primátora města Olomouce 
         Ing. Jiří Fryc – provozní náměstek Technických služeb Olomouc 
  p. Hana Vacová – manažer integrovaného systému řízení Technických     

služeb Olomouc 
 
Zahájení:  
 
Veřejná schůze započala v 18:15 v sále  klubu seniorů Lošov 
 
 
Program sch ůze : 
 
 

1. Představení pozvaných zástupců Magistrátu města Olomouce a Technických 
služeb, a.s. Olomouc 
 

2. Seznámení přítomných s novým složením komise a poděkování za práci 
předešlé komise.  
Zaměření práce komise v oblasti oprav a investičních záměrů. Předložení a 
vyčíslení vykonaných oprav v letošním roce ( Oprava kapličky, oprava točny 
autobusů u Chromcového, kanalizační žlab v ulici Zlaté doly, oprava 
obrubníků nad kulturním domem, oprava zábradlí pod obchodem, oprava 
komunikace v ulici K Mlýnku, oprava komunikace Lenhartova, oprava nájezdů 
v ulici Strmá, oprava zatékání vody z chodníku do zídky oplocení u Chromců). 
Plánované opravy (Opravy ulice Koperníkova a Pod Hvězdárnou)  
a investice v roce 2012 (Z registru investičních akcí požadovaných na 
Magistrátě města Olomouce – dle priorit – ulice Koperníkova, Svolinského 
náves – chodníky, Lenhartova ulice kolem chat). Schvalování investičních akcí 
Magistrátem města Olomouce teprve proběhne a s výsledkem možného 
financování investičních akcí budou občané seznámeni v příštím zápise KMČ. 
Do oblasti projekční přípravy byla navržena úprava části ulice Svolinského od 
přehrady po konec obce ( dnes špatně vyspádovaná komunikace) – prosba na 
občany o úzkou spolupráci a součinnost v této oblasti. 

 
3. Komise rovněž informovala občany o plánované opravě dětského hřiště 

předpokládané v roce 2012, o rozšíření autobusových spojů na horní část 
ulice Svolinského (zatím o 4 spoje), posunu spojů některých linek, umístění 
dopravních značek kolem obce a v obci i případném posunu zastávky ve 
směru na Kopeček u autobusů jedoucích z horní části ulice Svolinského. Stále 
v řešení je reklamace některých částí nového přeasfaltování hlavní silnice 
procházející obcí. 
 

4. Náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs seznámil občany s celým 
finančním tokem oprav města Olomouce, investic města Olomouce, jeho 



pravomocemi a přislíbil financování oprav části Lošov pro rok 2012 ve výši 
140 000,- Kč na drobné opravy a 300 000,- Kč na opravy komunikací. Rovněž 
ujistil občany, že daň z nemovitosti zůstane pro rok 2012 shodná s rokem 
2011. 
 

5. Technické služby města Olomouce seznámily přítomné s množstvím sečí 
veřejných travních porostů obce. Přislíbily nápravu v oblasti odvozu posečené 
trávy a v oblasti ořezávání keřů a stromů veřejné zeleně. Dále přislíbily 
přistavení kontejnerů s následným vývozem pro spadené listí ze stromů na 
veřejných prostranstvích a lepší kontrolu pracovní morálky jejich zaměstnance 
působícího v naší obci. 

 
Diskuze:  

 Ve volné diskuzi občanů byly vzneseny tyto připomínky : 
- odvoz listí z veřejných prostranství 
- ořezání akátí a stromů rostoucích pod dráty NN sítě ČEZ 
- likvidace a zakonzervování černé skládky na kraji lesa v zaústění ulice 

K Mlýnku a tím i zřízení stezky zrušené místní výstavbou 
- blokace lesních cest pro průjezd automobilů k ulici Kluče 
- pro zimní období osadit kolem silnice na S. Kopeček „sněžáky“ 
- na silnici ze Sv. Kopečka na sjezdu do Lošova na pravé straně je vážně 

narušen povrch silnice, možnost utržení ze svahu 
 

Komise tyto požadavky vzala na vědomí a připraví je k projednání na 
příslušných odborech magistrátu města Olomouce. 
 
 
 
 

Zapsala : Herinková A. 


