
                                      Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 06/13 ze dne  5. června 2013 
 
Přítomni:   Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Jan Preč, Pavel Sklenář, Miroslav 
Haupt, Anna Herinková, Miloš Eichler. 
 

 
Zahájení  
 
Komise zahájila jednání ve 20.00 hod. v kanceláři KD Lošov. 
 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
Projednané body dnešního jednání : 
 

1./  Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o výsledku dalšího jednání s p. 
Hlavicou v záležitosti umístění rychlostních radarů v obci Lošov. V návaznosti na toto 
jednání bylo přislíbeno, bohužel již opětovně, umístění radarů v termínu do konce 
srpna t.r. 

  
2./  Komise po vyhodnocení aktuálních potřeb rozhodla o rozšíření požadavků na 

opravu povrchu komunikací takto:   
• Oprava povrchu silnice u dolní zastávky MHD 
• Oprava povrchu příjezdu k bývalé školce, nyní det. prac. MMO 
• Oprava povrchu části ulice Svolinského v místě od odbočky ke Kulturnímu 

domu kolem obchodu na zadní parkoviště 
 
3./  Komise urguje splnění svého požadavku na úpravu příkopu podél ulice 

Lenhartova u chatoviště. Požadavek je uplatňován již několik let, podle posledního 
jednání existují kompetenční spory u MMOl mezi odborem majetkoprávním a 
odborem životního prostředí. Nyní obdržela KMČ od ved. Odboru majetkoprávního 
pí. Křižkové příslib uskutečnění na podzim t.r. 

 
4./ Podle opakovaného příslibu p.Šulce z odboru dopravy MMOl byla již zadána 

oprava – předláždění poškozeného povrchu ul. Lenhartova s termínem provedení 
v červnu. Podle názoru KMČ jde o zajištění reklamace původní opravy z r. 2011. 

 
5./ KMČ projednávala situaci v údržbě pozemku na ul. Svolinského nad kovárnou 

p. Chromce. Přitom bylo zjištěno, že existují nejasnosti ohledně vlastnictví pozemku. 
KMČ uvádí, že na MMOl mohou existovat doklady, že pozemek přešel od majitele 
v zahraničí po jeho úmrtí právě do majetku města Olomouc. 

 
6./ Předseda KMČ p.ing. Preč informoval přítomné o jednání dne 30.5. t.r. na Sv. 

Kopečku, kterého se kromě zástupců KMČ z lokality zúčastnili rovněž zástupci MP a 
PČR. Uplatněné připomínky ze strany KMČ č. 8 v Lošově se týkaly dodržování 
rychlosti v obci, dlouhodobě nekontrolované ani MP, ani PČR, dále dodržování 



zákazu parkování u Kulturního domu, jízdy v podnapilosti  apod. KMČ považuje za 
vhodné, aby namátkově byly tyto připomínky ze strany MP a PČR v obci 
kontrolovány. 

 
7./ KMČ žádá příslušný odbor MMOl o včasné poskytnutí informací o podmínkách 

konání ME v cyklistice do 23 let, které se bude konat v oblasti Lošova ve dnech 20. a 
21. července t.r. Zejména jde o včasnou informovanost občanů o omezeních 
v dopravě MHD a silničním provozu. 

 
8./ KMČ na základě výzvy předala písemné stanovisko KMČ na odbor ochrany 

MMOl v záležitosti opravy požární nádrže v Lošově. 
 
9./ KMČ opakovaně žádá příslušné odbory MMOl o důsledné provedení kontroly 

napojení nemovitostí v obou chatových koloniích v Lošově na existující odpadovou 
kanalizaci. Existuje důvodné podezření, že některé nemovitosti nejsou napojeny a 
mají svod odpadu do přehrady v Lošově, čímž dochází ke znečištění vodní nádrže. 

 
10./ KMČ v této souvislosti považuje za nutné informovat případné zájemce o 

výstavbu v lokalitě Lošov, že má trvale zamítavé stanovisko k řešení odpadů cestou 
individuálních  ČOV, neboť v Lošově je dostatečná kapacita centrální ČOV. 
 
      11./ KMČ znovu urguje vyčištění příčného svodu v horní části Koperníkovy ulice 
mezi č. 6 a 8, neboť při jeho současném zanesení nečistotou dochází při prudkých 
deštích k stékání vody v komunikaci a na spodní soukromé nemovitosti v ulicích 
Zlaté doly a Liškovská.  Současně požaduje od Technických služeb MO provádění 
důsledné kontroly odstranění posekané trávy zejména ze svahů podél ulic 
Koperníkova,  Zlaté doly, Liškovská, Hliník, Pod Lesem, Strmá, Kovářská, případně 
dalších. V důsledku ponechání posekané trávy na volných pozemcích města dochází 
rovněž při prudkých deštích ve svazích k trvalému zanesení příčných  svodů a voda 
stéká mimo dešťovou kanalizaci volně a nekontrolovaně a  vytváří nánosy hlíny a 
bahna na komunikacích.  
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hod 

 
 
Příští zasedání  komise je 3. 7. 2013 ve 20:00 hod 
 
 
Zapsal: Miroslav Haupt 

  


