
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 9/16 ze dne 7. září 2016 

komiselosov@email.cz 

 

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

Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín Kopečný 

 

Zahájení: 

 

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

 

Komise žádá 

 

- 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. 

 

- Po Technických službách opravu svítidel na ulici Strmá naproti č. 9, na ul .      

Svolinského č. 44 a 68a, 80 

 

- Komise žádá odbor vnějších vztahů o vystavení objednávky pro TS na opravu 

komunikace kolem kanalizační vpustě na křižovatce ul. Svolinského, Liškovská. 

Dochází zde propadání dlažby, pod povrchem je viditelná kaverna. 

 

- Komise žádá odbor KOR o posouzení dopravní situace na křižovatce ul. Koperníkova, 

Pod Hvězdárnou. Křižovatka je nepřehledná, z charakteru ulic je uživateli považována 

Koperníkova za ul. hlavní a nedává se zde přednost zprava. Zvlášť nebezpečné pro 

cyklisty. Komise navrhuje na výjezd z ul. Pod Hvězdárnou umístit značku STOP.  

 

Komise oznamuje 

 

- Dle vyjádření odboru investic nabyla podána žádná nabídka na opravu ulice Pod 

Hvězdárnou, jejíž oprava měla začat v letošním roce. Odbor investic vyhlásil nové  

výběrové řízení na tuto opravu, lhůta pro dodání přihlášek je 16.9.    

 

- Dne 16. září proběhne další schůzka předsedy KMČ s příslušnými náměstky primátora 

města Olomouce, ve věci zajištění dopravní obslužnosti zástavby nad lošovskou 

přehradou. 

 

- V měsíci září, dle vyjádření odb. dopravy, bude zahájena oprava povrchu ulice 

Lenhartova okolo chatoviska.  

 

Perličky z Lošova 

 

- Neopravujte komunikaci kolem chatoviska na ul. Lenhartova, bude se zde jezdit rychle. 

 

- KMČ jedná s odborem životního prostředí o přidělení popelnic a jejich vyvážení od chat 

s celoročním bydlením na ulici Lenhartova , přesto se objeví názor, že popelnici nechtějí. 

Důvodem je procházka s domovním odpadem k popelnicím na okraji obce. 



 

Komise obdržela dopis od pana Miloslava Psoty, kde vyjádřil nespokojenost  s plněním plánu 

KMČ pro tento rok. 

 

Vysvětlení k uvedeným bodům: 

- doposud nejsou instalovány a opraveny lavečky; komise plánovala jejich pořízení vyřešit 

sponzorsky některými členy KMČ a SK Lošov. Časově se nezvládlo, komise se tímto 

omlouvá občanům za zpoždění. 

- ul. Pod Hvězdárnou; i když bylo rozhodnuto radou MOl o letošní opravě, jak je vidět ze 

zápisu, zatím se nikdo o realizaci zakázky nepřihlásil. Stále však platí termín opravy letošní 

rok. Pokračování po celé ulici – povrch, kanalizace, osvětlení je záležitost několika let 

- dopravní situace na ul, Koperníkova;  při místním šetření za účasti odboru KOR – Ing. 

Luňáček a PČR  - Ing. Radvanovský bylo doporučeno dopravní značení ZÓNA 30 v obou 

směrech umístěné již na ul. Lenhartova, týká se i všech navazujících ulic. Nedoporučili 

umístění příčných prahů, ze zkušenosti jinde žádali občané o demontáž z hlediska hlučnosti 

při jejich přejíždění. Dle sdělení odb. KOR bude instalace v 9/16. 

- parkování v křižovatce Lenhartova a Koperníkova; je v kompetenci Městské policie, ne 

komise. Je-li problém nahlaste na 156. 

- oprava ul. Hliník; komise opravu dosud nepřevzala. Jelikož je zpracován projekt na její GO i 

se stavebním povolením, jednalo se pouze o opravu nejhorších propadených úseků. 

- rozbité zrcadlo na ul. Koperníkova; je třeba si uvědomit, že jakékoliv poničení a následná 

oprava se platí z omezeného rozpočtu komise. Bude opraveno. 

 

KMČ oznamuje občanům, že případné požadavky a připomínky k práci komise je 

možno řešit i osobně na schůzích komise, které se konají každou první středu v měsíci, 

jak je uvedeno ve vývěskách. 

 

   

 Další zasedání komise proběhne ve středu dne 5. října 2016 v 19. hod. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 


