Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č 1/17 ze dne 4.ledna 2017
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 žádá:
-

Odbor správy městských komunikací o pravidelné čištění krycích skel na
autobusových zastávkách MHD v Lošově.

-

Odbor správy městských komunikací o odstranění reklamních poutačů z krycích skel
na autobusové zastávce MHD na Svatém Kopečku Bazilika ve směru na Lošov, které
brání ve výhledu na přijíždějící autobus.

-

TS Olomouc o umístění kontejneru s posypovým materiálem pro zimní údržbu k hrázi
přehrady,

-

TS Olomouc o doplnění odpadkových košů pro psí výkaly a to u hráze přehrady, na
ulici Lenhartova na začátku a na konci chatoviska, na ulici Koperníkova kde přechází
do polí ve směru na Mariánské Údolí,

Komise oznamuje
-

Dne 19. Ledna 2017 v 8.00 hod. proběhne jednání s náměstkem Filipem Žáčkem, Mgr.
o investicích v Lošově,

-

Dne 16. Ledna 2017 se uskuteční setkání předsedů KMČ jednotlivých městských částí
s vedením města, které je seznámí s plány na rok 2017 a zodpoví vznesené dotazy,

-

Dne 10. Ledna 2017 v e 14.00 hod. se uskuteční setkání s panem Bartlem o jeho
představě parkové úpravy pod hrází přehrady.

-

Odbor Životního prostředí sděluje, že v nejbližších dnech obdrží popelnice od TKO
občané trvale bydlící na ulici Lenhartova: Kuchválek Miroslav, Běhalová Hana,
Nguyenová, Skopalík Josef, Reichel. Pan Zajíček, Malík a Zícha se mají obrátit na
odbor Životního prostředí k projednání žádosti osobně, neboť nejsou v obci přihlášeni
k trvalému pobytu,

-

Nádrž u Hasičské zbrojnice bude dokončena letos, je nutno vytáhnout dilatační desky
a vzniklé spáry zalít asfaltem,

-

Skupina ČEZ distribuce oznamuje, že 3.2.2017 v době od 7.30 do 15.30hod bude
v některých částech Lošova odpojen el. proud z důvodů práce na rozvodných sítích.

-

V plesová sezóně 2017 se uskuteční
Hasičský ples v sobotu dne 4. Února od 20,00 hod.
Sokolské Šibřinky v sobotu dne 4. Března od 20,00 hod.
Dětský karneval v neděli 5. Března od 14.00 hod.

-

Předseda KMČ Ing. Jan Preč, poslal jménem občanů Lošova primátorovi Města
doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D. blahopřání k novému roku a poděkoval za
realizované akce a pozval jej do Lošova

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 1. února 2017 v 19 hod.

Zapsal: Antonín Kopečný

