Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 10/16 ze dne 5. října 2016
komiselosov@email.cz
Přítomni: Jan Preč, Miloš Eichler, Kamila Šimková, Anna Herinková, Pavel Sklenář,
Miroslav Charouz, Antonín Kopečný
Hosté: Josef Skopalík, Zdeněk Botek
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání ve 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Připomínky hostů:
-

Není sečena tráva v příkopu na konci chatoviska na odbočce z ul. Lenhartova, stejně
jako nad požární nádrží a na parcele č.p.1757. Předseda projedná s TS a vlastníkem
SMOl.

-

Ještě nebyla zahájena rekonstrukce silnice na ulici Lenhartova okolo chatoviska. Tato
bude dle sdělení TS Olomouc p. Zívaly dokončena v měsíci říjnu. Oprava bude
ukončena cca 40m od křižovatky za chatoviskem. Dokončení proběhne v r. 2017.
Komise žádá odbor dopravy, aby zahájil jednání s Českými lesy o spoluúčasti
financování zbylé opravy, neboť komunikace byla značně poškozena v souvislosti
s těžbou dřeva. Na tuto situaci upozornila komise i Městskou policii, která zde byla
přivlána k posouzení provozu.

Komise souhlasí
-

Se směnou pozemků mezi Magistrátem a Sportovním Klubem Lošov. Jedná se o
pozemek pod KD Lošov a přilehlé pozemky, které připadnou SK Lošov, Magistrát
výměnou obdrží pozemky nad obchodem a bývalým dětským hřištěm, až po tenisové
kurty. Žádost pana Mikeše o pronájem předzahrádky u KD od MOl doporučuje komise
řešit až po vyřízení výše uvedené směny již s novým vlastníkem SK Lošov.

Komise oznamuje

-

Za účasti náměstků primátora, ved. odb. dopravy a odb. vnějších vztahů proběhlo
jednání o zajištění dopravní obslužnosti zástavby nad lošovskou přehradou.
Problematika bude přednesena v radě města s tím, že budou pověřeni příslušní
náměstci pro jednání s ČL jako správci hráze.

-

15. Října uspořádá Sbor Dobrovolných Hasičů Lošov sběr železného šrotu.

-

22. Října proběhne sběrová sobota, stanoviště kontejnerů bude u Hasičky.

-

Dne 6. Října proběhne přebírka staveniště na opravu ulice Pod Hvězdárnou
s termínem ukončení opravy do konce listopadu 2016.

-

V Říjnu bude zahájena oprava nádrže u hasičské zbrojnice s termínem dokončení do
konce roku 2016. Současně bude opraven i nátok a výpusť. Podnět k opravení
havarijního krytu výpustě od paní Spurné byl předán odb. majetkoprávnímu.

-

Na základě iniciativy MUDr. Havlíka v letošním roce vysadilo ZD Unčovice
biokoridory okolo polí sousedícími s lesem. K tomuto účelu byly využity i dotační
finance. Biokoridory mají sloužit jako potravinová nabídka pro živočichy, k jejich
úkrytu a k rozmanitosti krajiny. Na některých místech došlo k jejich výraznému
poničení.

-

Na detašovaném pracovišti je k dispozici brožurka s informacemi o poskytování
sociálních služeb v olomouckém okrese.

-

Byla upřesněna hranice působnosti KMČ Lošova a Radíkova ve vztahu k pevnůstce,
která doposud spadala do kompetence KMČ Lošov. Nové hranice se netýkají změny
katastrální.

-

30. listopadu v 17.00 hod se uskuteční veřejná schůze občanů, za účasti představitelů
města a TS. Schůze se bude konat v detašovaném pracovišti – v bývalé školce.

-

Zájemci o roznášení reklamy KAUFLAND se mohou informovat a přihlásit u
pí. Venenyové, tel.608 680 459.

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 2. listopadu 2016 v 19. hod.
Zapsal: Antonín Kopečný

