Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 12/13 ze dne 11. prosince 2013.
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Anna Herinková, Kamila Šimková, Miloš
Eichler, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný, Jiří Daniel.
Zahájení:
Komise zahájila jednání v 19. 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 náplni práce pracovníka TSMO p.
Reichla v Lošově, kterou obdržel od TSMO. Komise s náplní práce souhlasí,
požaduje jen doplnění o možnost zadání konkrétního úkolu od KMČ krátkou
cestou. Odsouhlasená náplň bude předána na TSMO se žádostí o účinnou
kontrolu.
2. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval SMOl odbor dopravy o situaci na ulici
Na lukách, kde došlo v důsledku výstavby k výraznému poškození povrchu
vozovky provedenými překopy a také stavební dopravou. KMČ má informaci o
provedeném místním šetření ze strany SMOl a očekává informace o přijatých
opatřeních k provedení nápravy.
3. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o žádosti KMČ na SSOK ohledně
opravy povrchu ul. Svolinského ( sonda u odbočky k ulici Na hrázi) a
následných opravách.
4. KMČ byla informována od Odboru životního prostředí SMOl poskytnutím
Dohody o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, zábory a výkopové
práce ( č.j. SMOL/168961/2013/OZP/PZ/Jar ze dne 6.9.t.r.). V návaznosti na
tuto dohodu požaduje KMČ úplné zajištění prací dodavatele podle bodu II.c –
podle kterého je žadatel ( MSEM, a.s.) povinen po skončení stavební a
podobné činnosti uvést plochu do řádného stavu a tuto předat protokolárně
OŽP SMOL. KMČ žádá zejména nápravu v úseku od vybudované trafostanice
směrem k ulici Lenhartova ( likvidaci prořezu) a opravu asfaltového povrchu
na začátku ulice Koperníkova.
5. KMČ obdržela investiční záměr – LOŠOV – revitalizace průtahu obce –
vypracovaný fi. DS GEO projekt Olomouc. Podklad obsahuje i všechny
schvalovací doklady. KMČ se v této záležitosti obrátí na SMOL investiční
odbor se žádostí o podání informací o možné postupně realizaci podle etap a
to v nejkratší době.
6. KMČ projednala žádost chatařů z chatoviště ul. Lenhartova na vybudování
příčného odtokového žlabu na místní komunikaci od vodárny ze dne 5.11.t.r.
KMČ tuto žádost odsouhlasila, podporuje její realizaci a předala ji k dalšímu
vyřízení na majetkoprávní odbor SMOL.

7. KMČ obdržela petici občanů ( celkem 15 osob), žádající odstranění
elektrických ohradníků, zabraňujících v chůzi po obecním pozemku p.č. 1310
– obecní cesta mezi pozemky p.č. 1279 a 1309/1. Vzhledem k tomu, že KMČ
nemá k dispozici dostatek podkladů o pronájmech těchto parcel ze strany
SMOl bude petice občanů postoupena na majetkoprávní odbor SMOl.
8. KMČ připomíná občanům, že mohou kromě informování komise městské části
uplatnit své připomínky a žádosti k řešení konkrétních problémů rovněž přímo
na příslušné odbory SMOl. V některých případech jde o účinnější postup,
neboť KMČ má omezené pravomoci a předané připomínky následně
postupuje rovněž na odbory SMOl.
9. KMČ uložila předsedovi projednat s panem Pavlem Thunem parkování a
šrotiště vraků na travnaté ploše v ul. Kovářská. V případě nevyklizení záboru
předá komise záležitost k řešení na MMOl.

Komise městské části v Lošově využívá této
příležitosti a přeje všem občanům Lošova příjemné
prožití vánočních svátků a do Nového roku 2014 přeje
také hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod

Příští zasedání komise je 8. ledna 2014 v 19 hod.

Zapsal: Miroslav Haupt

