Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z veřejné schůze KMČ Lošov č. 11/13 ze dne 6.listopadu 2013

Listopadové jednání KMČ se uskutečnilo jako veřejná schůze občanů Lošova
v místnosti det.pracoviště MMOl v l. poschodí budovy na Svolinského ulici.
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Kamila Šimková, Pavel Sklenář, Antonín
Kopečný za komisi KMČ.
Hosté: nám.primátora SMOl p. RNdr. Šnevajs, za TSMO p. Fryc a pí. Vacová.
Podle presenční listiny, uložené na KMČ bylo přítomno 28 občanů Lošova.

Veřejnou schůzi zahájil v 17 hodin předseda KMČ p.ing. Preč, přivítal hosty,
zejména náměstka primátora SMOl p. RNdr. Šnevajse a seznámil přítomné
s programem schůze.
V prvním bodu programu přednesl předseda KMČ p.ing. Preč informaci o
činnosti KMČ za uplynulé období. Stručně zhodnotil práci komise KMČ č. 8 v Lošově.
V další části svého vystoupení informoval o provedených akcích, které se podařilo
v tomto roce realizovat za přispění finančních prostředků MMOl. Zejména jde o
provedení předlažby ulice Kovářská, obnova povrchu vozovky u Kulturního domu, na
spodní zastávce MHD a v oblasti u budovy bývalé školy (u Klubu seniorů). Byla
rovněž provedena částečná havarijní oprava povrchu ulice Pod Hvězdárnou. Po 3
letech jednání s příslušnými odbory magistrátu bylo konečně započato s čistěním
příkopy podél ul. Lenhartova. Zbývá dořešit vykácení ještě 4 stromů stojících přímo
v patě příkopy, značně omezující její funkčnost. Dále byl opraven na této ulici příčný
odvodňovací žlab, zabraňující odtoku vody směrem k přehradě a v zimním období
namrzání na hrázi. Komisi se dále podařilo rozšířit počet linek MHD, zajíždějících na
ulici Svolinského o další 3 spoje. Komise seznámila primátora města velmi podrobně
o významných výročích, které obec Lošov bude slavit v roce 2015 s cílem dosáhnout
dalšího zvelebení obce. Na základě dalších jednání i v Radě města Olomouce bylo
zadáno vypracování studie s názvem – Revitalizace průtahu obce Lošov -.Tato
studie byla již vypracována a byla projednána s dotčenými orgány. Podrobnosti jsou
předmětem dalšího bodu programu. KMČ dále zajistila ve spolupráci s MMOl zadání
zpracování potřebné dokumentace pro úpravy povrchu v plném rozsahu u ulic
Zlaté Doly, Liškovská vč. propojení obou ulic, Hliník a Pod Hvězdárnou. O
realizaci všech těchto pro obec velmi potřebných prací je nadále velmi intenzivně
jednáno. Je předpoklad, že práce budou zahájeny již v roce 2014, a to pro
projednání rozpočtu SMOl a po schválení plánu investic pro rok 2014. Předseda
KMČ rovněž informoval o přípravě výstavby nového dětského hříště, umístěného
v prostorách horního travnatého hříště SK Lošov. Výstavba by měla proběhnout
podle schváleného návrhu vybavení ve druhé polovině příštího roku. Komise vydala
také občany velmi oceňovanou Lošovskou ročenku 2012, která mapovala celkovou
činnost v obci za rok 2012.

V dalším bodě programu vystoupil zástupce SMOl, náměstek primátora p.
RNDr. Ladislav Šnevajs. Informoval občany o stávající situaci v investiční výstavbě
v Olomouci, ujistil je o platnosti dosavadních rozhodnutí, týkajících se Lošova a
vyslovil přesvědčení, že i v nejbližším dalším období bude k potřebám obce Lošov
přihlédnuto, právě s ohledem na významná výročí v roce 2015. Rada SMOl, které je
členem se touto záležitostí na svém zasedání zabývala, přijala rozhodnutí, která jsou
nyní postupně realizována, i když zatím jen v přípravných pracích. Po schválení
rozpočtu SMOl a schválení plánu investic pro rok 2014, což se očekává v průběhu
měsíce prosince, bude možno podat podrobnější informace o možné realizaci. Pro
další období pak popřál občanům Lošova a členům Komise KMČ mnoho zdraví a
úspěchů. Vyzval občany k případnému vznešení dotazů, ke kterým byl připraven
podat vyjádření.
Místopředseda KMČ p.ing. Haupt pak informoval občany Lošova podrobněji o
přípravě akce: Lošov – revitalizace průtahu obce. Na základě rozhodnutí Rady
SMOl bylo Odborem Koncepce a rozvoje zadáno vypracování studie, která již byla
dokončena fi. DS GEO projekt. V průběhu zpracování studie byla tato konzultována
jak s komisí KMČ, tak DPMO a stanovenými odbory SMOl. S ohledem na snadnější
možnosti realizace byla celá studie rozdělena na 8 etap, realizační dokumentace je
však zpracovávána jako celek. Celá studie počítá s úpravami ulice Svolinského
v celém průtahu obcí Lošov.
I.

II.

III.

IV.

etapa: zahrnuje úsek od zatáčky u přehrady k pomníku vč. rekonstrukce
stávající zastávky MHD. Bude provedena úprava stávajícího odvodnění do
uličních vpustí, vytvořeno 9 nových podélných parkovacích stání, upraven
levostranný chodník šířky 2 m s místy pro přecházení ul. Lenhartova, Hliník
a Zlaté Doly, šířka vozovky upravena na 6 m mezi obrubami. Vedlejší
místní komunikace budou vybaveny příčnými odvodňovacími žlaby a
stávající přechod pro chodce stavebně upraven a nasvětlen.
etapa: má dvě části, první část představuje vybudování zastávky MHD u
točny ve dvou variantách s veřejným osvětlením, vybudování
pravostranného chodníku s místem pro přecházení na stávající chodník,
vybudování dvou nových podélných stání a odvodnění uličními vpuštěni.
Druhá část představuje vybudování nové zastávky MHD u požární
zbrojnice ve směru do Olomouce a to překlenutím části stávajícího potoka
s vybudováním zálivu. Za novou zastávkou MHD bude vybudován nový
přechod pro chodce.
etapa: představuje velmi náročný úsek od stávající zastávky MHD Lošov
až k budově det. pracoviště SMOl. Předpokládá šířku vozovky 6 m a
v místě směrového oblouku 7 m a vybudování pravostranného chodníku
v šířce 2 m ( v místě vynucené stávající zástavbou jen 1,5 m). V křižovatce
ulic Svolinského a Ořechová bude vybudován přechod pro chodce
s nasvětlením. Bude provedena rekonstrukce přilehlé obslužné
komunikace s vybudováním 3 šikmých stání. Stávající levostranný chodník
bude zrušen, stejně jako stávající přechod pro chodce.
etapa: zahrnuje úsek od vjezdu do Lošova od Sv. Kopečku po budou det.
pracoviště SMOl. Od horní části ulice Ořechové až k její dolní části bude
vybudován pravostranný chodník 2 m a 1,5 m v místě zeleného pásu, ve
kterém budou vybudována 4 podélná parkovací místa.

V.

VI.

VII.

VIII.

etapa: zahrnuje úsek od etapy II. až ke Kulturnímu domu a představuje
úpravu stávajícího levostranného chodníku, předláždění vjezdů a úpravu
parametrů stávající zastávky MHD. Na pravé straně bude u domů naproti
KD provedena úprava odvodnění. V úseku ulice Svolinského od ulice
K Mlýnku směrem na Velkou Bystřici budou vybudována 3 nová podélná
parkovací stání.
etapa: představuje variantní řešení stávajícího prostranství u zastávky
MHD Lošov při souběhu ulic Strmá, Kovářská a Na lukách. O konečném
řešení bude rozhodnuto v návaznosti na rozhodnutí o způsobu dopravní
obslužnosti obce Lošov.
etapa: zahrnuje část ulice Svolinského od zatáčky u přehrady po hasičskou
zbrojnici. Bude vybudován levostranný chodník 2 m šířky, upraveno
veřejné osvětlení a uloženy silniční obrubníky s uličními vpustěmi.
etapa: zahrnuje vybudování zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do Lošova
od Sv. Kopečku mimo hranici zastavěného území.

Ke studii byly na schůzi k dispozici občanům podklady, zejména celková
situace stavby a podrobný popis jednotlivých etap. Předpokládané celkové finanční
náklady na celou akci činí cca 28.864 tis Kč, z toho I. etapa 7.272 tis. Kč. Vzhledem
k výši finančních nákladů na realizaci půjde v případě obce Lošov o investici zcela
zásadního rozsahu.

V další části veřejné schůze byly občany Lošova vzneseny tyto dotazy a
připomínky:
•

•

•

p. Bečák – opětovně žádal o prověření možnosti kácení dvou vzrostlých
stromů na ulici Lenhartova, které ohrožují i jeho nemovitost. O situaci se
rozvinula poměrně obsáhlá diskuse, přidali se i další občané ( z ulice
Svolinského). Po jednání Ing. Preče na odb. životního prostředí je
schváleno vykácení 2 stromů na ul. Lenhartova, na ul. Svolinského před
det. pracovištěm magistrátu kácení zatím povoleno není. Jednotliví občané
se zřejmě obrátí na MMOl samostatnými žádostmi opírajícími se o
nebezpečí poškození soukromého majetku v období jarních povětří, hlavně
ale z obavy újmy na zdraví v případě vývratu.
p. Kolenyák – žádal prověření možnosti zákazu vjezdu na lesní cesty třeba
i závorou. V poslední době dochází k opakovanému porušování zákazů
vjezdu, zejména motorkáři a čtyřkolkáři, kteří nedbají na bezpečnost
případných chodců a poškozují mimo jiné také lesní porosty.
p .Kolenyák – upozornil na poškození povrchu silnice III/4432 v místě
zatáčky pod tzv. hnojákem, kde se postupně vytvořily několikacentimetrové
trhliny. V nastávajícím zimním období dojde k jejímu rozšíření zamrznutím
vody a následně hrozí sesuv bočního svahu. Je to v místě, kde došlo při
závodech ME v cyklistice ke dvěma hromadným pádům. KMČ na tuto
skutečnost opětovně upozorní majitele vozovky, kterým je Správa silnic
olomouckého kraje.

•

•

•

•

•

•

•

pí. Pospíšilová – požádala přítomné pracovníky TSMOl, aby zajistili odvoz
občany shrabaného listí z městských pozemků. KMČ obdržela ihned
příslib, že po vytipování takto nashromážděného bioodpadu a oznámení na
TSMOl bude odvoz zajištěn.
pí. Lindnerová – se dotazovala na možnosti řešení opravy povrchu na ulici
Ořechová, neboť tato ulice není uvedena v záměru oprav. Předseda KMČ
p.ing. Preč informoval o situaci v tomto úseku, zejména jednáních,
vedených ohledně výronu vody v této ulici s tím, že se zatím nepodařilo
dosáhnout odpovídajícího řešení a to i v důsledku nejednotného postoje
tamních obyvatel. KMČ nicméně nadále o řešení této situace jedná.
pí. Kovaříková – se vyjádřila k nutnosti upřesnit pracovní náplň pracovníka
TSMOl p.Reichla tak, aby bylo možno jeho práci lépe kontrolovat a
současně usměrnit dle aktuálních potřeb KMČ. Ing Preč požádal přítomné
zástupce TSMOl, o předání náplně práce p. Reichla s tím, že komise zváží
priority jeho činnosti a případně navrhne jejich úpravu.
pí. Sklenářová - v této souvislosti připomněla trvalou nutnost čistění
kanálových vpustí u příčných žlabů v horní části ulice Zlaté Doly. Tyto
vpusti jsou trvale zaneseny pokosenou trávou a spadaným listím, čímž je
zamezeno přirozenému odtoku dešťové vody, která v důsledku toho stéká
volně ulicí a zejména v její horní části způsobuje podmáčení.
p.Haupt – informoval občany, že KMČ uplatnila v rámci projednávání
návrhu územního plánu své připomínky, týkající se obecně obce Lošov.
V nejbližší době bude projednávání návrhu územního plánu opět otevřeno
a občané budou mít možnost předložit i své další připomínky.
Ing. Preč - informoval o mimořádném svozu bioodpadu a to v pátek
15.11. Zástupci TSMOl informovali o situaci, která vedla k vypuštění letošní
podzimní sběrové soboty. Zatím nejsou informace o tom, jak proběhnou
sběrové soboty v roce 2014, pro případ, že i během příštího roku bude jen
jedna sběrová sobota, jeví se vzhledem k podmínkám obce důležitější
podzimní.
Ing. Preč - informoval zástupce TSMOl, že v obci probíhá strojní čištění
komunikací i tehdy, kdy je komunikace čistá a umytá po předešlém dešti.
Ušetřené náklady mohou být využity např. na posílení svozu odpadů.

Veřejná schůze byla ukončena v 19, 20 hod.

Příští schůze KMČ se uskuteční ve středu 9. prosince od 19 hod.

