
                                      Komise městské části Lošov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 7/16 ze dne 13. července 2016 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  Jan Preč, Miloš Eichler, Kamila Šimková, Anna Herinková, Pavel Sklenář, 

Miroslav Charouz, Miroslav Kuchvaldek, Antonín Kopečný 

 

Hosté: Josef Skopalík, Pavel Urda 

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné jednání ve 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

Josef Skopalík:  

 

- Upozornil na nepořádek okolo shromaždiště odpadů u chatoviska. Možné řešení je 

instalace fotopasti, dále projednat s technickými službami poskytnutí popelnic všem 

trvalým obyvatelům chat. Svoz odpadů od trvale bydlících občanů na ul. Lenhartova 

projedná předseda KMČ s TS. 

 

- Upozornil na nutnost zesečení trávy v příkopě kolem cesty k chatovisku i za 

odbočkou. Nutno projednat TS Olomouc. Projedná předseda KMČ. 

 

Pavel Urda: 

 

- Upozornil na stékající vodu ze silnice na jeho pozemek, navrhl řešení ve vybudování 

krajníků v délce asi 20m a tím svést vodu do odvodňovacího žlabu. Poněvadž se jedná 

o dešťovou vodu odtékající z krajské komunikace na místní komunikaci K Mlýnku a 

dále na parcely č. 167 a 168, KMČ žádá odb. vnějších vztahů o zahájení řízení 

s příslušným odborem magistrátu na řešení tohoto požadavku 

  

- Upozornil na nefunkční reproduktor obecního rozhlasu před jejich domem. Bude 

zahrnuto do požadavků na opravu. Projedná předseda KMČ. 

 

- Poukázal na rušení klidu v obci o nedělích a svátcích. 

 

Komise všeobecně 

 

- Komise žádá občany, aby v neděli a svátky nepoužívali motorové pily, sekačky a 

v odůvodněných případech nevykonávali hlučné práce a tím umožnili sousedům 

strávit klidný odpočinek nerušený hlukem. 

 

- Komise žádá občany, aby udržovali pořádek okolo popelnic určených pro tříděný 

odpad a neodkládali odpad do okolí popelnic. Odpadový materiál který nevejde 

do popelnic vozte do sběrových dvorů v Olomouci. 

 

- Na základě sledování provozu na ulicích Koperníkova bylo v době 16.-21.5. 2016 

zaznamenáno 721 obousměrných průjezdů  aut. Přesto, že se jedná o nepřehlednou a 

úzkou komunikaci, byly zde zaznamenány i rychlosti 62km/hod. Z tohoto důvodu 



bude umístěna dopravní značka „ Zóna 30“, v případě jejího nerespektování hrozí 

řidičům značné sankce. 

 

 

 Další zasedání komise proběhne ve středu dne 3. srpna 2016 ve 20. hod. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 

 


