Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 9/15 ze dne 2. září 2015
komiselosov@email.cz
Přítomni: Jan Preč, Miloš Eichler, Kamila Šimková, Anna Herinková, Pavel Sklenář,
Antonín Kopečný
Hosté: za odbor koncepce a rozvoje Ing. Helena Přibylová, Ing., DiS, Ing. Diensbirová,
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání v 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Pořad dnešního jednání:
KMČ schvaluje:
1. Zástupci Odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce předložili dvě
varianty úpravy zeleně u pomníku padlých a okolí ulice Kovářská. KMČ doporučuje
jen úpravu okolí pomníku padlých a to ve variantě organické řešení bez instalace
lavečky před obchodem CBA. Formální řešení nedoporučuje. Studie bude dokončena
do konce října 2015, s tím že vlastní realizace může proběhnout až na jaře roku 2106.
Následně po dobu tří let bude tato zeleň intenzivně udržována TS Olomouc.
KMČ žádá:
1. Odbor životního prostředí o osazení odpadkovými koši zastávku HMD u Kulturního
domu. Výměnu zničeného koše na konečné točně autobusů u lesa a osazení
odpadkovým košem na dětském hřišti.
2. Odbor ochrany o zařazení do plánu roku 2016 opravu požární nádrže vedle Hasičské
zbrojnice.
3. Odbor dopravy o zařazení do plánu roku 2016 opravu komunikace Pod Lesem, jejíž
oprava je již několik let odkládána z důvodů prioritních akcí mimo Lošov.
4. Odbor životního prostředí o zařazení do plánu roku 2016 nové osazení zeleně
v parčíku kolem pomníku padlých dle projektu zpracovaného odb.koncepce a rozvoje.
Ostatní
1. TS Olomouc provádí úklid obce jen pracovníkem na ½ úvazku z důvodu
neexistujícího zázemí (WC). KMČ nesouhlasí se snížením úvazku vzhledem k rozsahu
činností, zvláště pak v nadcházejícím zimním období.
2. KMČ žádá občany, aby neukládali nepotřebné elektrospotřebiče ke kontejneru na
drobný el. odpad, ale rozměrné nepotřebné el. spotřebiče odváželi do sběrného dvora
do Olomouce, nebo jej nechali doma do sběrné soboty. Podobně platí i pro bioodpad
(sečená tráva). TS nebudou tyto skládky odvážet.

3. KMČ sděluje odb. dopravy, že doposud nebyly zahájeny práce plánované pro TS na
červenec t.r.
4. V plánu práce TS na září t.r. je úprava komunikace mezi ulicemi Zlaté Doly a
Liškovská.

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 7. září v 19 hod.
Zapsal: Antonín Kopečný

