Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 11/14 ze dne 5.listopadu 2014
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Kamila Šimková, Antonín Kopečný,
Pavel Sklenář, Miloš Eichler, Anna Herinková
hosté: občané p. Kuchvalek, p. Skopalík
Zahájení:
Komise zahájila řádné 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 vyzval hosty k přednesení dotazů. P. Kuchvalek
informoval, že v Lošově upravuje chatu v lokalitě Lenhartova na celoroční obývání a
nabídl KMČ možnost provedení drobných stavebních prací a případně pomoc při
přípravě a realizaci výročí v roce 2015. Po vysvětlení nabízených možnost byly
vzájemně předány kontakty pro ev. využití nabídky. P. Skopalík znovu otevřel k
jednání problematiku přerostlých a poškozených stromů na konci chatoviště
Lenhartova, kde akutně hrozí vyvrácení vzrostlých stromů v mokrém zemním
prostředí s dopadem na poškození el. rozvodů pro dalších 5 chat s trvalým pobytem
osob, zejména chaty č. 36. Byl dohodnut další postup řešení uplatněním požadavku
p. Skopalíka na MMO odbor živ. prostředí. P. Skopalík dále informoval o požadavku
občanů na doplnění veřejného osvětlení a provádění zimní údržby v této lokalitě,
kde podle volebních seznamů žije 30 osob s trvalým bydlištěm. V zimním období
hrozí v případě sněhové kalamity nemožnost příjezdu záchranné služby a pro občan
není zajištěn bezpečný průchod do obce. KMČ v této záležitosti vyžádá nápravu u
MMOl odboru dopravy.
2.
Předseda KMČ p.ing.Preč informoval o stavu připravenosti jednotlivých
požadovaných akcí pro rok 2015. Dle vyjádření vedoucího odboru investic MMOl byly
všechny požadavky KMČ Lošov zahrnuty do návrhu plánu investic pro rok 2015. Fin.
Objem pro investice však zatím nebyl stanoven, bude rozhodnuto v rámci
schvalování rozpočtu na následujícím zasedání nového zastupitelstva města
Olomouce.
3.
KMČ se obrátí na MMOl odbor živ.prostředí se žádostí o provedení ostříhání
keřů v ulici Kovářská ( před parcelou p.č 128).
4.
KMČ žádá MMOl odbor živ.prostředí o možnost konzultace před zpracováním
dokumentace po analýze „ Riziková území při extrémních přívalových srážkách „ s
cílem vzájemné informovanosti, ev.doplnění jednotlivých částí po zkušenostech z
místní problematiky.
5.
KMČ obdržela vyjádření MMOl odboru investic č.j. SMOl/197004/2014/Re/Koc
ze dne 17.9.t.r., ve kterém je s konečnou platností zamítnuta reklamace vybavení
dětského hřiště. Návazně na toto sdělení žádá KMČ MMOl odbor živ.prostředí jako
příslušný orgán k doplnění dětského hřiště o další 4 ks pryžových desek ke dvěma
hracím prvkům.

6.
MMOl odbor stavební odd.poz.staveb sdělil na KMČ dopisem č.j.
SMOl/OPS/42348/2014 ze dne 1.10.2014 výsledek provedeného šetření o likvidaci
splaškových vod v chatovišti podél ul. Lenhartova.
7.
KMČ obdržela žádost MMOl odbor majetkoprávní č.j. SMOl/Maj/22/5130/le/Ha
ze dne 17.9.t.r. o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku parc.č. 917/0 na ulici Na
Lukách ( trvalý travní porost) za účelem zlepšení přístupu na pozemek č.parc. 918.
KMČ v této souvislosti upozorňuje na možný problém, bude-li záměr tento pozemek
v budoucnu využít pro další výstavbu ( podle územního plánu je to možné). KMČ
žádá, aby tato záležitost byla ošetřena v ev. Nájemní smlouvě MMOl s žadatelem.
8.
KMČ informuje občany Lošova, že u předsedy KMČ je k dispozici „ Katalog
poskytovatelů soc. Služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 „ S obsahem
katalogu bude seznámen i Klub seniorů v Lošově.
9.
KMČ obdržela odpověď ředitele TSMO č.j. TSMO/4443/2014 ze dne 30.9.t.r.
na stížnost ohledně údržby veřejných prostor Lošova. Součástí odpovědi je podrobný
soupis provedených opatření k nápravě, vč.stanovení pracovní náplně detašovaného
pracovníka TSMO v Lošově. Tato pracovní náplň bude zveřejněna ve vývěsce KMČ.
KMČ touto cestou děkuje TSMO za urychleně provedené údržbové práce v Lošově.
10.
V rámci oslav v roce 2015 předpokládá KMČ uspořádat rovněž výstavku
dokumentů a historických fyzických pomůcek a dobových věcí. KMČ touto cestou
vyzývá občany Lošova, aby případné návrhy exponátů pro tuto výstavku nabídli KMČ.
11.
KMČ navrhuje na doplnění do komise pro následující volební období p.ing.
Miroslava Charouze na místo p.ing. Miroslava Haupta, který požádal o ukončení své
činnosti v komisi.
12.
KMČ informuje občany Lošova, že pravidelný čtrnáctidenní svoz BIO
odpadu bude zajištěn až do 19.12.t.r.. V zimním období bude odvoz zajištěn jen
měsíčně a to ve dnech 16. ledna a 13. února 2015. Zahájení dalšího odvozu v
pravidelném čtrnáctidenním cyklu bude od 13. března 2015.
13.
KMČ informuje všechny občany Lošova, že dne 26. listopadu od 17
hodin bude uskutečněna veřejná schůze občanů v místnosti det.pracoviště
MMOl na ulici Svolinského v I.poschodí. KMČ zve všechny občany Lošova k
účasti a vyzývá občany ke sdělení připomínek a dotazů na schůzi.
Jednání bylo ukončena ve 21. hodin.
Další zasedání komise proběhne v rámci schůze občanů dne 26. listopadu od 17.
hod. Plánované poslední letošní zasedání dne 3.12. se již neuskuteční.
Zapsal: Miroslav Haupt

