Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 10/14 ze dne 19.září 2014
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Kamila Šimková,
Pavel Sklenář, Miloš Eichler, Anna Herinková
Zahájení:
Komise zahájila mimořádné jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění.
Pořad dnešního jednání:
1.
Předseda KMČ p. Ing. Preč seznámil přítomné s úplným zněním dopisu KMČ
č. 21 z Radíkova ze dne 3. září t.r. ve věci nesouhlasu s argumentací KMČ č. 8
Olomouc Lošov ve věci rozvoje Lošova. Po krátké diskusi, ve které se odráželo
překvapení členů komise nad postupem kolegů z Radíkova, přednesl předseda KMČ
p.ing Preč návrh odpovědi. V ní je vyjádřeno stanovisko naší KMČ k uvedenému
dopisu. Členové se také rozhodli oba dopisy vyvěsit ve vývěsce KMČ pro informaci
všem občanům Lošova.
2.
KMČ obdržela také dopis MMOl odboru stavebního ze dne 3.9.t.r. č.j.
SMOl/OPS/42/348/2014/Ko. Jde o sdělení k likvidaci splaškových vod v chatové
zástavbě Lošov. Odborem stavebním, oddělení pozemních staveb byla v červnu
provedena kontrolní prohlídka v lokalitě podél přehradní nádrže a nebylo shledáno
závad. V měsíci září a říjnu proběhne ještě kontrola v lokalitě ul. Lenhartova. KMČ
zaujme konečné stanovisko po úplném vyhodnocení kontroly.
3.
Komise KMČ žádá opětně SMOl odbor dopravy o provedení místního šetření
v záležitosti umístění zrcadel na ulici Svolinského v místě odbočky do ulice Kovářská,
dále na ulici Koperníkova v horní části nad hřištěm. Obě místa jsou nebezpečná pro
silniční provoz a chodce. Umístění zrcadla v Koperníkově ulici bylo již předmětem
naší žádosti ze dne 31.5.2013, situace byla kladně vyhodnocena i ze strany TSMO,
avšak k umístění zrcadla dosud nedošlo. Nyní po vybudování dětského hřiště je v
místě zvýšený pohyb dětí a matek s dětmi, takže hrozí zvýšené nebezpečí. V místě
křižovatky ulice Svolinského a Kovářské byl vybudován obchod, zajíždějí k němu
zásobovací vozidla a výjezd je v bezprostřední blízkosti zastávky MHD a došlo tak ke
zhoršení bezpečnostní situace.
4.
KMČ rovněž požaduje nové vyhodnocení bezpečnostní situace v ulici
Lenhartova při odbočce do ulice Koperníkova. V místě je sice umístěno zrcadlo,
avšak i nadále vzhledem k téměř protisměrnému odbočování a také vegetaci v místě
odbočení jsou rozhledové poměry výrazně omezeny. V místě dochází k
nebezpečným situacím, hrozícím nehodami, mimo jiné jsou v ohrožení také chodci,
neboť ulice Koperníkova je úzká, bez chodníku a hned za odbočkou z ulice
Lenhartova je další odbočka do ulice Hliník, odkud rovněž není řádný výhled.
5.
Předseda KMČ dále informoval o jednáních, které byly uskutečněny s cílem
dořešení oblasti nově vybudovaného dětského hřiště. Vzhledem k tomu, že jde svým

způsobem o dořešení reklamace, záležitost je ze strany KMČ nadále sledována a o
konečném stanovisku odborů SMOl bude podána zpráva na příštím zasedání KMČ.

Jednání bylo ukončeno v 20.15 hod
Příští zasedání komise je ve středu 5. listopadu 2014 v 19 hod.
Zapsal: Miroslav Haupt

