Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 3/14 ze dne 5. března 2014
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný,
Kamila Šimková, Anna Herinková.
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 jednání na Inv.odboru MMOl
v záležitosti možnosti investiční výstavby v lokalitě KMČ Lošov, zejména
akce „ Revitalizace průtahu obce –Svolinského ulice“, také v návaznosti na
uložený úkol z jednání Rady MMOl č. 19/8 ze dne 27.8.2013. Vzhledem
k tomu, že dosavadní informace nedávají záruky pokračování v realizaci
záměru, KMČ vyžádá od Odboru investic MMOl informaci k plnění výše
uvedeného úkolu.
2. Byla podána informace ohledně řešení opravy povrchu komunikace Pod
Lesem. Vzhledem k tomu, že Veolia, a.s. nebude v nejbližší době provádět
opravu vodovodní sítě a kanalizace, sdělil Odbor dopravy MMOl, že oprava
povrchu nebude prováděna dříve nežli v roce 2015.
3. KMČ obdržela od Odboru Koncepce a rozvoje MMOl požadavek na uzavření
výběru sestavy vybavení dětského hříště. Komisí byly odpovědně
posouzeny všechny předložené návrhy a po zvážení obsahu jednotlivých
návrhů a jejich zhodnocení Komise KMČ doporučuje vybrat návrh od
dodavatele Dřevoartikl varianta C.
4. Předseda KMČ informoval o dalším jednání o kácení vzrostlých stromů
v ulici Lenhartova. Současný projednaný termín provedení kácení je do
konce měsíce března.
5. Komise MČ obdržela požadavek od občanů, bydlících na ul. Lenhartova
provést likvidaci porostu (smrky a borovice) na konci chatoviště v prostoru
kolem vodní studny, který je z velké části suchý. Porost je v těchto místech
na pozemku silně podmáčen. Hrozí samovolné zřícení stromů a poškození
elektrické rozvodné skříně tam umístěné. KMČ již o požadavku informovala
Odbor majetkoprávní MMOl pí. Brázdovou. Komise žádá rovněž vyhloubení
odvodňovací rýhy z uvedeného pozemku do kolemvedoucí příkopy.
6. MMOl Odbor ochrany požaduje od KMČ dopisem č.j. SMOl/
032836/2014/Ochr/Fal ze dne 19.2.2014 doplnění rizikových míst prudkých
přívalových dešťů v lokalitě Lošova. KMČ považuje za riziková navíc tato
místa:
• ústí ulice Lenhartovy do ulice Svolinského, kde není příčný žlab, povrch
je vydlážděn kostkami a případné přívalové deště stékají nejen po
povrchu přes ulici Svolinského do domů na protější stranu, nýbrž i
podemílají dlažbu.

•

•

•

ústí dalších ulic Liškovská, Zlaté Doly, Pod Lesem a Na Pusté sice mají
vybudovány příčné žlaby, doporučujeme však jejich odborné kapacitní
vyhodnocení právě s ohledem na možnost prudkých přívalových dešťů,
neboť tyto ulice svádí veškerou vodu ze strmých kopců nad obcí Lošov.
obdobně považuje KMČ za rizikové místo prostor stávající zastávky
Lošov a to u ulice Strmá a Kovářská, kde rovněž nejsou vybudovány
příčné žlaby. Případné prudké přívalové deště mohou způsobit
zatopení části silnice III/4432 dříve, než se voda dostane do
Lošovského potoka.
příkopa podél silnice ze Sv. Kopečka nikam neústí

7. KMČ provedla výběr míst v lokalitě Lošov, které uplatní jako požadavky na
provedení opravy z prostředků KMČ pro rok 2014:
• oprava povrchu vybraných částí ulice Koperníkova
• oprava schodů v ulici Liškovská
• oprava části ulice Ořechová
• oprava části ulice Kovářská
• vyčištění pozemku p. Dosoudila ( nad Chromcem)
• oprava kanalizačních vpustí v části od zvonice ke Sv. Kopečku
Shora uvedený výčet požadavků není pořadím důležitosti, ve spolupráci s
TSMO bude provedeno finanční ocenění jednotlivých požadavků. Pořadí
realizace bude stanoveno následně po projednání s odborem dopravy
MMOl.
8. V souvislosti s otevřením obchodu v ulici Kovářská žádá KMČ o provedení
úprav stávajícího dopravního značení. Zejména jde o umístění zrcadla
v křížení ulice Kovářské a Svolinského a změny značení při vjezdu do ulice
Kovářská. Zároveň bude uplatněn požadavek na zvýšení neprůjezdnosti
ulice Kovářská.
9. KMČ informuje občany Lošova, že Odbor koncepce a rozvoje MMOl
stanovil termíny pro opakované projednání návrhu Územního plánu
Olomouce. Podrobnosti vyplývají z textu oznámení, které je vyvěšeno
samostatně ve vývěsce. KMČ připomíná zejména těm občanům
Lošova, kteří uplatnili své připomínky při projednávání v předchozí
etapě, aby se ve vlastním zájmu seznámili s jejich vypořádáním.
10. KMČ informuje občany Lošova, že sběr biopopelnic bude proveden v pátek
dne 14. března t.r. a následně pravidelně vždy v pátek po 14 dnech.
11. KMČ informuje občany Lošova, že Jarní sběrná sobota bude provedena
dne 24. května t.r. na obvyklém místě u hasičské zbrojnice na ulici
Svolinského.

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod
Příští zasedání komise je 2.dubna 2014 v 19 hod.
Zapsal: Miroslav Haupt

