
                                      Komise městské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 8/14 ze dne 19. srpna 2014 

 
Přítomni:  Jan Preč, Miroslav Haupt, Antonín Kopečný, Kamila Šimková, 
                  omluveni Pavel Sklenář, Miloš Eichler, Anna Herinková 
Host:         primátor SMOl p. JuDr. Martin Major MBA 
 
Zahájení: 
 
Komise zahájila jednání v 15 hod. v zasedací místnosti det.pracoviště MMOl. 
 
Schválení zápisu z minulého jednání. 
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
     Předseda KMČ p.ing. Preč přivítal na jednání KMČ primátora SMOl pana JuDr. 
Martina Majora, který se jednání KMČ zúčastnil na základě pozvání z dubna t.r. 
     V dopise, zaslaném panu primátorovi formulovala KMČ také okruh problémů, 
které se v městské části dlouhodobě řeší. Především jde o nedostatečnou investiční 
výstavbu a rekonstrukce povrchu vozovek, vybudování chodníků, úprava 
autobusových zastávek, přechodů pro chodce, zajištění parkovacích míst a také 
řešení odvodnění některých částí vozovek, spojených s rekonstrukcí odpadových a 
splaškových kanalizací. Zástupci KMČ poukázali také na velmi rozdílný vzhledový a 
reálný stav této infrastruktury v městské části Lošov oproti sousední městské části 
Radíkov, která je však rozsahem počtu obyvatel zhruba poloviční. Současný 
nepříznivý stav je důsledkem dlouhodobého investičního podfinancování městské 
části  Lošov, což vyplývá mimo jiné z finančních údajů, uveřejněných v Radničních 
listech č. 4 /2010. 
       K této problematice uvedl primátor SMOL, že potřebná dokumentace pro 
rekonstrukce komunikací ulice Pod Hvězdárnou, Hliník, Zlaté Doly je zpracovávána 
na základě usnesení RMO a buďto je již zpracována, nebo tak bude do konce t.r. 
Dále je postupně zpracovávána projektová dokumentace pro rekonstrukce ulic 
Liškovská a Pod Lesem. Pokud se podaří získat všechna další potřebná povolení, 
je předpoklad postupného zařazení do realizace pro rok 2015. 
       Poněkud jiná je situace u rekonstrukce průtahu silnice III/4432 – Ulice 
Svolinského, kde RMO rozhodla dne 7.4.t.r. projednat možnost realizace s vedením 
SSOK jako majitelem komunikace. Současný stav dalšího postupu řešení není zatím 
známý. 
 
     K tomu uvádí zástupci KMČ, že toto řešení není z pohledu KMČ optimální, neboť 
povrch komunikace sice patří SSOK, ovšem zpracovaná studie se zabývá především 
řešením vybudování chodníků, parkovacích míst, rekonstrukcí autobusových 
zastávek DPMO, přechodů pro chodce, což plně spadá do kompetence města 
Olomouc. Samotný povrch vozovky v majetku SSOK nedozná výraznějších změn. 
 
     K projednané problematice se rozvinula věcná diskuze, podložená podklady ze 
studií, zpracovaných fi.DS-Geo projekt, některé zvláště problematické úseky 
komunikací byly posouzeny podle poskytnutých fotografií. 
 



     Na základě této diskuse a s vyhodnocením podkladů pak bylo dohodnuto: 
 
 KMČ Lošov uplatní požadavky na rekonstrukce ulic Pod Hvězdárnou, Hliník, 
Zlaté Doly, Liškovská a Pod Lesem u odboru investic pro rok 2015, kopii 
požadavku poskytne pro informaci primátorovi SMOl 
 primátor SMOl ověří současný stav řešení požadavku rekonstrukce III/4432 – 
Ulice Svolinského a to jak z pohledu zpracování dokumentace, tak příslušnosti 
realizace a podá KMČ informaci 
 
     KMČ následně informovala primátora SMOl o přípravě oslav výročí, která v roce 
2015 městská část dosáhne. Zároveň KMČ požádala primátora o podporu při konání 
oslav a také k jejich finančnímu pokrytí ze strany MMOl. KMČ připraví souhrnný 
podklad o předpokládaných nákladech na konání akcí v roce 2015 a předá pro 
informaci primátorovi. 
 
     Na závěr této části jednání KMČ popřála primátorovi SMOl p. JuDr. Martinu 
Majorovi mnoho zdaru v další práci a poděkovala za dosavadní spolupráci. 
 
 

Projednané body dnešního jednání: 
 

1. KMČ informuje občany o zprovoznění nově vybudovaného dětského hříště v 
horní části sportovního areálu SK Lošov. Přeje všem dětem, aby se jim na hříšti líbilo. 
Zároveň žádá rodiče dětí o dodržování provozního řádu hřiště, zejména věkové 
hranice dětí a také za účelem omezení hlučnosti využívání hřiště ve večerních 
hodinách a dodržování bezpečnosti při užívání hřiště. Pro zajištění účelného 
využívání hříště a omezení negativních dopadů budou přijata ještě tato opatření: 
 

- SK Lošov zajistí další výsadbu stromků mezi hřištěm a nemovitostí na ulici Pod 
Lesem 

 - SK Lošov zváží možnost zajištění oplocení areálu, případně jeho uzamčení 
 -KMČ vyzve Městskou polici Olomouc k zajištění občasných kontrol ve večerních 
hodinách 

 -KMČ požádá odbor živ.prostředí MMOl k zajištění doplnění hřiště o odpadkový koš 
a také jeho pravidelný odvoz cestou TSMO   
    
2.   Na dalším jednání KMČ dne 3.9.2014 budou opět přizvání zástupci Klubu seniorů, 
SDH a SK Lošov k projednání přípravy oslav v roce 2015. KMČ vyzývá také 
dobrovolníky z řad občanů Lošova, kteří by byli ochotni na přípravě se podílet, aby se 
na jednání KMČ dostavili také. 
 

3.     KMČ se znovu obrací na občany Lošova a také na občany v chatových 
oblastech Lošova, aby alespoň v neděli omezili používání hlučných prostředků 
údržby zeleně a nepoužívali ani další hlučné pracovní nástroje, jako jsou 
motorové pily, sekačky, křovinořezy a podobně. 
 

Jednání bylo ukončeno v 17 hod 

Příští zasedání  komise je ve středu 3.září  2014 ve 20 hod. 
Zapsal: Miroslav Haupt 

  


