
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 4/12 ze dne  2. května 2012 
 
Přítomni:   Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan Preč, Pavel 
Sklenář, Miloš Eichler 
 
Omluveni : Miroslav Haupt, 
 
Neomluven : Daniel J. 
 

 
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. KMČ sděluje občanům Lošova, že dne 26. 5. 2012 bude probíhat 
cyklomaraton s průjezdem přes Lošov za plného provozu 

 
2. 11. 5. 2012 proběhne místní šetření s náměstkem primátora p. Majorem 

ohledně investic v Lošově. 
 

3. Po provedené opravě kostkového  dláždění na ulici Lenhartova v loňském 
roce došlo po letošní zimě k uvolnění kostek. Žádáme, aby firma provádějící 
opravu (p. Opluštil) provedla opravu. V blízkosti napojení ul. Lenhartova na  ul. 
Svolinského dokonce vypadly některé kostky.  

 
4. Odbor dopravy informoval KMČ o obdrženém požadavku na osazení 

obrubníků kolem č.p.9 na ulici K Mlýmku. KMČ v současnosti nesouhlasí 
s tímto požadavkem, v Lošově jsou podstatně důležitější priority na opravy. 

 
5. KMČ žádá odbor životního prostředí, aby  sečení zahrady v klubu seniorů bylo 

zahrnuto do plánu TS na sekání zelených ploch v Lošově. Dobrovolníci, kteří 
doposud tuto činnost dobrovolně vykonávali oznámili, že končí. 

 
6. KMČ sděluje občanům, že výstava takový byl Lošov probíhá pravidelně 

každou středu od 14:00 hod do 17:00 hod v klubu seniorů. V neděli 20. 5. od 
14:00 – 17:00 hod a 27. 5. od 14:00  - 17:00 hod. 
 

7. 25.4. se uskutečnila schůzka předsedů komisí se zástupci městské policie na 
Sv. Kopečku. Za Lošov byl opětně vznesen požadavek na měření rychlosti při 
vjezdu do Lošova od Sv. Kopečka, který byl uplatňován již v minulém roce. 
 



8. KMČ souhlasí s pronájmem nebo odprodejem parcely č. 1930 – 2m2 ve 
vlastnictví města Olomouce, k užívání studny ve vlastnictví p. Tobiáše. 

 
9. Komise žádá o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených   

           s vystoupením dětí ZŠ a MŠ Svatý Kopeček v Kulturním domě Lošov.  
Důvod: v KD Lošov, jehož vlastníkem je Sportovní klub Lošov, proběhne dne 
8. 6. 2012 vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ Svatý Kopeček a dne 6. 6. proběhne 
zkouška a 7. 6. generální zkouška na vystoupení  a příprava sálu. 
Vhodná výše příspěvku na úhradu nákladů pronajímatele sálu: 5.000,- Kč 
Pronajímatel: Sportovní klub Lošov Svolinského 65, Olomouc Lošov 
   IČ 19012721 
Jednáním o poskytnutí příspěvku je za komisi pověřena Kamila Šimková 
 
 
Zapsala: K. Šimková 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


