Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 4/12 ze dne 4. dubna 2012
Přítomni: Miroslav Haupt, Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan
Preč, Pavel Sklenář, Miloš Eichler
Omluveni:
Hosté: p. Hasoň, pí Peřinová, p. Malík, p. Botek, Mgr. Lach, p. Pospíšil
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 města

1. KMČ byla požádána o sdělení
na p. č. 1651 v k.ú. Lošov.

stanoviska k e zrušení věcného břemene

Důvod: KMČ osobně navštívil majitel pozemku aby KMČ seznámil s danou
situací. Na základě jednání s majitelem bylo dohodnuto, že předseda KMČ
Lošov zjistí na odboru životního prostředí Mm Olomouce zda nejsou nějaké
překážky a pak KMČ Lošov sdělí své stanovisko – termín do 13. 4. 2012. Na
základě písemného sdělení odboru životního prostředí, že nevydá souhlas
s oplocením uvedené parcely, KMČ nemá námitek se zrušením věcného
břemene chůze a zdržení se oplocení. Stanovisko předkupního práva je
v kompetenci majetkoprávního odboru.
2. KMČ vstoupila do jednání se SK Lošov, zastoupeným p. Zdeňkem Pospíšilem
o návrhu směny pozemku tak, aby v Lošově mohlo vzniknout dětské hřiště
provozované Mm Olomouce.
Důvod: v současné době se dětské hřiště nachází na pozemku SK Lošov a
z tohoto důvodu nemůže město Olomouc investovat do opravy, rozšíření a
vybudování nových hracích prvků na tomto pozemku. Vzhledem k tomu,že
stávající vybavení hřiště je majetkem města, není ani jednoznačná
odpovědnost za případné úrazy na tomto hřišti. KMČ se dohodla na směně
pozemku (nabízí se pozemek města pod pod kulturním domem v majetku SK
Lošov) a bude nadále v této aktivitě pokračovat až do vyřešení dané věci.
Návrh na směnu podá SK Lošov na majetkoprávní odbor magistrátu.
3. KMČ navštívili chataři trvale žijící v chatovišti Lošov, s žádostí o sdělení, jak
probíhá vyčištění příkopy podél chatoviště ul. Lenhartova, neboť tyto práce

nejsou dostatečné a účinné. Bylo vyřezáno pouze křoví, silnější stromy na dně
příkopy zůstaly, v některých místech je příkopa zcela zaplavena nánosem
z polí. Z těchto důvodů příkopa zcela ztrácí svou funkci. KMČ a místní občané
žádají o sdělení, jaký bude další postup

4. KMČ žádá o místní šetření umístění dopravních značek za KD Lošov, neboť
toto značení není dostačující, nadále zde parkují auta a znemožňují příjezd
vozidlům TS k vyvážení odpadu.

Příští zasedání je 2. 5. 2012 v 19:30 hod

Zapsala K. Šimková

