Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 2/15 ze dne 4. února 2015
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Kamila Šimková, Antonín Kopečný,
Anna Herinková, Pavel Sklenář, Miloš Eichler.
Hosté: p.ing. Miroslav Charouz, p. JUDr.Jan Konečný
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.
Komise přijala petici 32 občanů Lošova ze dne 2.2.t.r. - Žádost občanů o
zlepšení rozhledových poměrů na křižovatce ulic Lenhartova a Koperníkova v Lošově.
2.
Komise přijala Výzvu k odstranění života nebezpečné překážky na místních
komunikacích, předanou občanem p. JUDr. Janem Konečným včetně příloh.
3.
Komise konstatuje, že situaci, popisovanou v obou žádostech občanů, řešila
již několikrát, naposledy na svém jednání dne 19. září m.r. ( viz bod 4 jednání v
zápise). Zápis byl předán na Odbor Životního prostředí MMOl a Odbor dopravy
MMOl, bohužel dosud bez odpovídající reakce. Z uvedeného důvodu budou obě
žádosti občanů znovu samostatně předány na uvedené Odbory MMOl se žádostí o
okamžité řešení, kterým je bezprostřední likvidace stromů v kritickém místě na
pozemku města Olomouce. Je nutno využít stávajícího období vegetačního klidu a
stromky, bránící ve výhledu projíždějícím řidičům odstranit. Komise se dále rozhodla
požádat o pomoc v řešení situace a dosažení zlepšení orgány Policie České
republiky. O výsledcích jednání budou občané informováni.
4.
KMČ obdržela dopis MMOl OŽP č.j. SMOL/011600/2015/OŽP/VH/HUC ze dne
21.1.2015 v záležitosti stanoviska ve věci : „ Lošov, Zlaté Doly – Rekonstrukce
komunikace – vodní dílo“. KMČ nemá připomínek, žádá urychlené dokončení
podkladů pro realizaci akce.
5.
KMČ obdržela dopis MMOlOŽP č.j. SMOl/014848/2015/OZP/VH/HUC ze dne
23.1.2015 v záležitosti stanoviska ve věci : „ Lošov, Liškovská – Rekonstrukce
komunikace – vodní dílo“. KMČ nemá připomínek, žádá urychlené dokončení
podkladů pro realizaci akce.
6.
KMČ požaduje od MMOl OŽP zadání objednávky pro TSMO k prořezání keřů
na pravé straně ulice Lenhartova od křižovatky s ulicí Koperníkova směrem vzhůru a
tím výrazné zviditelnění tam umístěných dopravních značek, zejména značky pro
omezení rychlosti „40 „ která v důsledku špatné viditelnosti není řidiči dodržována a
dochází tak k ohrožení bezpečnosti chodců.
7.
Členové KMČ konzultovali návrhy na provedení oprav komunikací, chodníků a
veřejných prostor v Lošově pro čerpání prostředků na opravy v roce 2015. Vzhledem
k současné nepříznivé zimní situaci se bude KMČ zabývat výběrem v následujícím

období provedením obchůzky. Cílem je stanovit rozsah prováděných prací v
očekávaném objemu cca 300.000 Kč.
8.
KMČ informuje touto cestou příslušný odbor na MMOl, že někteří občané
Lošova nedostávají Radniční listy. Žádáme přezkoumání u distributora Radničních
listů tak, aby přístup k důležitým informacím, poskytovaným právě touto cestou byl
umožněn všem obyvatelům místní části Lošov.
9.
KMČ se dále zabývala přípravou výročních oslav v roce 2015, zejména
obsahem podkladů, pozvánek, programu a jeho zajištění finančními prostředky.
10.
V souvislosti s tím vyzývá KMČ občany Lošova, aby poskytli pro
připravovanou výstavku historických dokumentů a předmětů své podklady a návrhy.
Občané, kteří jsou ochotni tyto dokumenty a předměty poskytnout, se mohou obrátit
na kteréhokoliv člena KMČ.

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hodin.
Další zasedání komise proběhne dne ve středu 4. března v 19 hod.
Zapsal: Miroslav Haupt

