Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 02/13 ze dne 6. února 2013
Přítomni: Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Jan Preč, Pavel Sklenář, Miroslav
Haupt, Jiří Daniel.
Omluvena Anna Herinková.

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

Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění.
Projednané body dnešního jednání:
1. Jarní sběrná sobota se uskuteční v Lošově v sobotu dne 27. dubna t.r. Na
dotaz SMO, odboru ŽP komise MČ konstatuje, že v žádném případě
nesouhlasí s uvažovaným zrušením podzimních sběrných sobot. Zejména v
okrajových částech města vždy vznikne dostatečné množství nepotřebných
věcí a odpadu, který nelze jinak likvidovat.
2. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval přítomné o průběhu osobní návštěvy
p.primátora Martina Novotného v Lošově dne 13.1.t.r. Pan primátor po
návštěvě přislíbil řešení některých problémů, se kterými se seznámil při
prohlídce Lošova, zejména s přihlédnutím k nadcházejícím význačným
výročím Lošova v roce 2015. Následně byl ze strany KMČ zpracován dopis p.
primátorovi dne 21.1.t.r., jehož přílohou byl přehled nejtíživějších problémů
MČ Lošov. Zároveň byl dopis předán všem členům Rady města Olomouce.
3. KMČ požaduje rozšíření Operačního plánu zimní údržby pro zimní období
2013/2014 o úsek ulice Lenhartovy podél chatoviště ( v němž má trvalý pobyt
téměř 30 osob) a ulice Na Lukách, kde je nyní nově vybudováno 6 obytných
domů.
4. KMČ požaduje již nyní s předstihem provedení důkladné opravy dláždění ulice
Lenhartovy, která byla opravována již v roce 2011 fi. Opluštil. Současný
poškozený stav vozovky je uveden na fotografii v příloze. Obdobně žádá KMČ
provedení opravy povrchu ulice Pod Hvězdárnou v části po odbočení z ulice
Koperníkova. Rovněž zde je naprosto zdevastovaný povrch, jak rovněž
vyplývá z fotografie. Žádost na provedení obou oprav bude samostatně
předložena odboru dopravy MMO.
5. SMO,
odbor
majetkoprávní
požádal
KMČ
dopisem
č.j.
SMOL/maj/22/6485/2012/či ze dne 24.1.2013 o stanovisko k prodeji parcel č.
701/1 a 701/2 v katastru Lošova na okraji lokality u Velké Bystřice podél řeky
Bystřičky. KMČ s tímto prodejem souhlasí.

6. KMČ upozorňuje všechny občany Lošova na průběh veřejného projednání
Územního plánu města Olomouc podle dopisu Odboru koncepce a rozvoje,
který je samostatně vyvěšen ve vývěsce. KMČ vyzývá všechny občany,
zejména vlastníky těch pozemků Lošova, které jsou návrhem
územního plánu dotčeny, aby své oprávněné námitky a připomínky
uplatnily samostatně na odboru Koncepce a rozvoje MMO ve
stanoveném termínu, tj. nejpozději do 12.3. 2013. Celý návrh územního
plánu včetně odůvodnění a příloh je k dispozici také na internetových
stránkách města Olomouce.
7. Komise MČ opětovně žádá odbor majetkoprávní SMO o uzavření jednání o
směně pozemků mezi městem Olomouc a SK Lošov. Komise byla
informována, že na straně SK Lošov nejsou žádné připomínky, avšak
přesto není záležitost uzavřena od poloviny r. 2012. Komise uvádí, že
urychlené uzavření záležitosti je nezbytné i pro správnou činnost komise a
řádné využití pozemků města Olomouc.
8. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o současné situaci ve výstavbě
dětského hříště v Lošově a o jednání na Odboru koncepce a rozvoje SMO.
Současný stav nepokročil od posledního jednání z října m.r., nadále není
uzavřeno umístění dětského hříště.
9. Komise MČ pověřuje ing. Haupta k projednání urgence vyřízení dopisu ze
dne 31.10.2012 na Odbor dopravy SMO v záležitosti úpravy místního
dopravního značení.
Schůze komise byla ukončena ve 20, 15 hod.

Zapsal: M. Haupt

