Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 3/12 ze dne 7. března 2012
Přítomni: Miroslav Haupt, Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan
Preč, Pavel Sklenář
Omluveni: Miloš Eichler

Zahájení
Komise zahájila pravidelné jednání ve 19:00 hod. v kanceláři KD Lošov

Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila zápis v přečteném znění

Projednané body

1. Mimořádný svoz BIO odpadu bude 16. 3. 2012 , od dubna v pravidelných
intervalech
2. 28. dubna 2012 proběhne sběrová sobota

3. KMČ Lošov děkuje touto cestou řidičům MHD č.11, kteří v nepříznivých
zimních podmínkách, jezdili na pravidelných linkách do Lošova.
4. KMČ Lošov byla požádána o název nové ulice v Lošově. KMČ navrhuje
název ulice Josefa Sienela (učitel z Lošova, zakladatel Lošovské hvězdárny)

5. KMČ byla požádána o sdělení k prodeji p.č.401/1 o výměře 58m2 a části p.č.
402/1 zahrada o výměře 66m2 v k.ú. Lošov manželům Zachari. KMČ
nesouhlasí s prodejem výše uvedených parcel. KMČ doporučuje dlouhodobý
pronájem:
Důvod: Jedná se o přístupovou cestu do zahrady a na pozemky ležící za
uvedenými parcelami, které mohou být v budoucnu využity pro výstavbu
rodinných domů. Prodejem by došlo k velkému zúžení této parcely. Tato
přístupová cesta by umožnila přístup i na parcelu manželů Zachari.
6. KMČ zjistila, že na podzim byly zahájeny práce na vyčištění příkopy chatoviště
Lenhartova. KMČ obdržela stanovisko odboru majetkoprávního, že do 31. 3.
2012 bude příkopa vyčištěna.

7. Úklid po ořezání stromů pod vedením NN nebyl do dnešního dne proveden,
jedná se o záležitost z měsíce prosince 2011. Žádáme odbor životního
prostředí o intervenci u SME.

8. KMČ žádá o opětovné místní šetření na ul. Lenhartova z důvodu vykácení 2
vzrostlých smrků a na ulici Koperníkova před RD manželů Kubových.
9. KMČ nesouhlasí s prodejem majetku města Olomouce, parcela č.1912 a 1923
z důvodu nevyjasnění přístupové cesty k parcele 1920 a 1919.

10. KMČ ukládá předsedovi zaslat dopis primátorovi Olomouce ve věci požadavku
na investice.

Příští zasedání je 4. 4. 2012 v 19:00 hod

Zapsala K. Šimková

