Komise městské části Lošov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 5/15 ze dne 6. května 2015
Přítomni: Jan Preč, Kamila Šimková, Antonín Kopečný, Anna Herinková, Miloš Eichler,
Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Pavel Sklenář
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání v 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění.
Pořad jednání :
1) Komise s povděkem kvitovala rozhodnutí rady města opětovně jmenovat členem
KMČ Lošov pana Pavla Sklenáře.
2) K pamětním mincím – do doby oslav v červenci budou průběžně k prodeji u Ing.
Preče. Rovněž budou k prodeji pro návštěvníky výstavy o historii Lošova
v detašovaném pracovišti Lošov.
3) Komise projednala průběh akce svěcení božích muk a hodů v obci jako vydařenou.
Při této příležitosti žádá občany, kteří si toto fotili, pokud mají zájem, aby nabídli
tyto fotografie prostřednictvím členů komise k uložení na webové stránky komise,
kde by byly k dispozici všem občanům. Fotografie možno elektronicky zasílat na
adresu: simkova@muvb.cz.
4) Byl projednán stav komunikací a chodníků v obci. Musí se opravit spojení
Lenhartovy a Svolinského, kde dochází k odtoku vody mimo kanalizaci. Dále je
špatný stav chodníku od přechodu k detašovanému pracovišti Lošov, zde bude
průběžně jednáno s magistrátem kvůli problému s bezpečností při opravě tohoto
chodníku. Dále se jedná o opravě komunikace na kraji obce naproti točně
autobusů, kterou poškodily vozidla odvážející dřevo z Městských lesů
z prostředků této organizace. Komise obdržela cenovou nabídku na příčný
odvodňovací žlab na ul. Lenhartova a osazení svodidla na ul. K Mlýnku. Vzhledem
k výši nákladů bude komise požadovat od TS Olomouc položkový rozpis nákladů.
5) V květnu bude provedena kontrola stavu a potřebného počtu laviček v obci, bude
zakoupeno cca 6 ks nových, příp. řezivo na opravu stávajících.
6) Komise vznese požadavek na vyčištění kanalizačních vpustí a příčných žlabů jako
prevenci před možnými škodami vlivem letních dešťů.
7) Komise konstatuje, že se rozmáhá, většinou ze strany místních občanů ježdění
ulicemi Kovářská a Strmá. Krom toho, že není respektována dopravní značka
Zákaz vjezdu, měli by si tito řidiči uvědomit, že dochází k poškozování dláždění
těchto ulic, které si časem vyžádá nemalé finance na opravu.

8) Komise sděluje občanům, pokud mají zájem o rychlejší získávání informací o dění
v obci elektronickou cestou, aby sdělili svůj e-mail na adresu členky komise, která
bude info průběžně zasílat: herinkova.a@ahmorava.cz
9) Komise dále informuje spoluobčany o množících se případech konfliktů mezi
chodci a volně pobíhajícími psy, nehledě na znečišťování veřejného prostranství
exkrementy. Pes musí být stále pod dohledem doprovázející osoby a na vodítku –
viz. Vyhláška statutárního města olomouc č. 8/2008 O udržování čistoty a
pořádku. Krom toho volné pobíhání domácího zvířectva po veřejných
komunikacích přímo zakazuje Zákon o silničním provozu.

Další zasedání komise se uskuteční ve středu dne 3. června 2015 ve 20 hod.
Zapsal: Miroslav Charouz

