
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 11/16 ze dne 2. listopadu 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 v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

Komise souhlasí  

 

- S umístěním plakátovací plochy u zastávky na točně autobusů dxv 2,5x2m, náhradou 

za stávající plakátovací válec, 

  

Komise oznamuje 

 

-  Na ulicích Lenhartova, Koperníkova, Hliník, Liškovská, Zlaté Doly, Pod Hvězdárnou, 

Josefa Sienela, Kluče byla zavedena „Zóna 30“ na všech křižovatkách v této zóně platí 

pravidla silničního provozu, a to pravidlo přednosti jízdy z pravé strany. Z důvodu 

omezené rychlosti byl odborem KOR zamítnut požadavek na umístění dopravní značky 

STOP při výjezdu z ul. \pod Hvězdárnou na Koperníkovu 

 

- Dle sdělení městské policie bude v obci umístěn radar na sledování rychlosti, s kontrolou 

na obslužném pultu  městské policie,     

 

- Dne 13. Října proběhla na Svatém Kopečku informační porada KMČ Droždína, Svatého 

Kopečka, Radíkova a Lošova, ke společnému řešení problému uvedených KMČ, jako 

rozhodující bylo shledána nutnost obnovy jarních i podzimních sběrových sobot alespoň 

na likvidaci bioodpadu. O jejich obnovení budou uvedené KMČ společně usilovat. 

Současně budou KMČ usilovat o to, aby při jakýchkoliv návštěvách zástupců magistrátu, 

nebo zahájení prací vykonávaných TS Olomouc v obci, byli pozváni i zástupci KMČ 

příslušné obce,    

 

- Sečení trávy nad vodní nádrží u Hasičky probíhá jen 2x v roce. Dle vyjádření TS 

proběhne ještě v letošním roce její posečení. 

 

- KMČ podala požadavek odboru majetkoprávnímu – paní V. Brázdové na sečení trávy 

v příkopu na konci ul.Lenhartové u bývalé studny. Z příkopy je odváděna voda 

propustkem pod komunikací. V případě zanesení propustku hrozí podmáčení 

komunikace. 

 

- KMČ žádá odb. ŽP o zařazení do plánu sečení přiléhající část parcely č.1757 ve 

vlastnictví SMOl k ul. Lenhartova. Navazující pozemky z obou stran jsou sečeny. Jedná 

se o plochu cca 25x3metry.  

 

- Na základě dotazů občanů komise sděluje, že v dokumentaci pro územní rozhodnutí je 

zahrnuta i zastávka MHD v dědině. 



 

- Dne 30. Listopadu 2016 v 17. Hod. proběhne na detašovaném pracovišti Magistrátu, 

Klubu seniorů, veřejná schůze občanů, na programu bude bilance práce KMČ, a 

vystoupení zástupců Magistrátu a TS a možnost vznesení požadavků na rok 2017. 

 

- KMČ oznamuje, že 21.11.2016 od 16.00 do 20.00hod bude prováděn rozvoz 

objednaných nádob na plasty a papír do jednotlivých domů. Při předání bude 

vyžadována přítomnost zástupce domu kvůli podpisu převzetí nádob do užívání.   

 

Zasedání komise proběhne ve středu dne 30. listopadu 2016 v 17. hod. 

   

   

 

Zapsal: Antonín Kopečný 


