Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 03/13 ze dne 6. března 2013
Přítomni: Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Jan Preč, Pavel Sklenář, Miroslav
Haupt, Jiří Daniel, Anna Herinková, Miloš Eichler.

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.

2.
3.

4.

5.

Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o jednání členů KMČ na odboru
Koncepce a rozvoje MMO dne 27.února t.r. Předmětem jednání bylo
stanovení dalšího postupu v záležitosti investiční výstavby v Lošově
v následujícím období. Byly stanoveny tyto věcné skupiny problémů:
dopravní řešení zastávek MHD, oprava povrchu komunikací, výstavba
dětského hříště, řešení odvodnění některých komunikací, provedení
výstavby dalších chodníků v Lošově, případně další záležitosti.
Po
přípravě podkladů bude předáno k projednání v Radě Města Olomouc
v dubnu t.r.
Dne 18. února proběhlo v Lošově dílčí místní šetření k řešení zastávek MHD
za účasti Odboru dopravy MMOl p.Holého a zpracovatele studie.
Byla projednána záležitost umístění radaru pro měření rychlosti na vstupech
do obce Lošov. Nabídka MMOl na trvalé umístění 1 ks radaru v ceně cca
75.000 Kč zatím nebyla přijata, ve spolupráci s BESIPem je ještě řešena
možnost zapůjčení.
KMČ znovu žádá Odbor životního prostředí MMOl o přezkoumání možnosti
skácení přerostlých jehličnanů před domy na ulici Svolinského 22 ( dva
stromy) a Lenhartova 10 ( rovněž dva stromy). V obou případech jde o
přerostlé jehličnany, bezprostředně ohrožující okolní domy, komunikace a
chodce. V případě stromů na ul. Svolinského se jedná rovněž o možnost
poškození vedení nn, zejména v době nynějších vichřic. Žádáme Odbor
životního prostředí o písemné sdělení podmínek povolení kácení.
Občané v blízkosti uvedených stromů jsou připraveni provést kácení
s možností vlastní úhrady při umožnění vlastního odběru získaného dřeva.
Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o zatím odmítavém postoji Odboru
dopravy MMOl k provedení opravy povrchu komunikace Pod Hvězdárnou.
Důvodem je skutečnost, že provedení samotné opravy povrchu vozovky by
bylo jen krátkodobým řešením, neboť komunikace vyžaduje rozhodnou
opravu cestou investice. Po sdělení písemného stanovisku KMČ uplatní

důraznou žádost o zařazení této akce do realizace. Současný stav povrchu
vozovky je naprosto nevyhovující.
6. KMČ provede urgenci vyjádření Odboru dopravy MMOl k písemné žádosti ze
dne 31.10.2012 v záležitosti úpravy dopravního značení. Na tuto žádost
nebylo dosud reagováno, požadavky ani nejsou nijak realizovány.
7. KMČ informuje občany Lošova, že Jarní sběrná sobota se uskuteční dne
27. dubna t.r. na prostranství před hasičskou zbrojnicí.
8. KMČ zároveň znovu potvrzuje svůj nesouhlas s neuskutečněním
podzimních sběrových sobot z finančních důvodů na straně MMOl.
Zejména v naší vzdálenější okrajové části města hrozí toto negativní
opatření možností vzniku tzv. černých skládek na různých místech obce.
Těmto černým skládkám se nedaří zamezovat ani je následně odstraňovat a
dochází tak k výraznému zhoršování životního prostředí.
9. KMČ informuje občany Lošova, že zimní omezený sběr bioodpadu bude
proveden naposledy v pátek dne 16. března t.r. Následně bude již
probíhat standardní odvoz vždy v lichý pátek po 14 dnech se zahájením
od 10. dubna t.r.( vyjímečně sobota vzhledem k velikonočním svátkům).
10. KMČ po podrobném prozkoumání Návrhu územního plánu města Olomouc
připravila své stanovisko k některým záležitostem tohoto návrhu. Tyto
připomínky budou stanoveným postupem předány na Odbor Koncepce a
rozvoje MMOl. Následně budou občané informováni o výsledku projednání.
11. KMČ nemá námitek proti žádosti občana Eichlera M.ml. v záležitosti
rozdělení pozemku č. 1289 na části, ani k prodeji nově vzniklé části pozemku
č. 1289/1.
12. KMČ informuje občany Lošova, že v Kalendáři akcí města Olomouc pro
březen je uveden již 15. ročník mezinárodního festivalu filmových dokumentů
Jeden svět v době od 4. do 13. března.t.r. a také 11. ročník festivalu
církevní a duchovní hudby Musica religiosa v době od 20. do 24. března t.r.

Schůze komise byla ukončena ve 20, 30 hod.
Další schůze Komise městské části v Lošově se uskuteční ve středu dne 3. dubna
2013 opět v místnosti Kulturního domu na Svolinského ul.

Zapsal: M. Haupt

