
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 2/17 ze dne 1. února 2017 

komiselosov@email.cz 

 

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

Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín Kopečný 

 

Hosté: Tobiáš Zdeněk, Vykopat Petr 

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

Tobiáš Zdeněk požádal o prohrnutí cesty k chatovisku nad Posluchovem, bydliště č. popisné 

102/E. Toto chatovisko, mezi Posluchovem a Mariánským Údolím je na katastru Lošova a 

proto přísluší pod správu Města Olomouce. Příjezdová cesta je však v majetku Obecního 

úřadu Hlubočky, který dle Zdeňka Tobiáše, nemá zájem cestu v zimním období udržovat. 

Doporučili jsme mu obrátit se, spolu s dalšími obyvateli, na Magistrát náměstka Aleše 

Jakubce, RNDr. Ph.D. Současně též na Obecní úřad v Hlubočkách. 

 

Vykopat Petr informoval o stavu směny pozemku mezi SK Lošov a Magistrátem města 

Olomouc   

 

Komise žádá: 

 

- Odbor dopravy o zařazení do pasportu zimní údržby od sezony 2017/18 komunikaci 

v majetku SMOL, parcelní č. 460 a komunikaci v majetku SMOL  ul. Lenhartova 

parcelní č. 1408 až k p.č.533 – konec obydlené zástavby. 

 

- Náměstka Aleše Jakubce, RNDr. Ph.D. o projednání zimní údržby k chatovisku nad 

Posluchovem s Obecním úřadem Hlubočky. Jedná se o komunikaci v délce 280 metrů 

k části trvale obydlené zástavby. Dle žádosti Zdeňka Tobiáše  

 

- Odbor dopravy o zařazení do plánu oprav dokončení opravy ul. Lenhartova po konec 

trvale obydlené zástavby – k parcele č.533. 

 

- V souvislosti s opravou komunikace Lenhartova žádáme OKR o umístění dopravní 

značky omezující tonáž projíždějících vozidel. Je předpoklad, že převážně  nákladní 

technika zajišťující svoz dřeva způsobí vbrzku poškození této nově opravené 

komunikace, která neodpovídá těžkému provozu. 

 

- Předseda KMČ informoval o schůzce zástupců KMČ Lošov, Sv. Kopeček, Radíkov, 

Droždín a obce Samotišky k plánovaná východní tangentě Olomouce. Stanovisko 

Lošova:  zachovat průjezd alejí Samotišky – Chválkovice. Komise žádá OKR o 

předložení studie dopravní obslužnosti.  

 

  

  

 



Komise oznamuje 

 

- Dne 19. Ledna 2017 proběhlo jednání s náměstkem Filipem Žáčkem, Mgr. o investicích 

v Lošově a byla potvrzena oprava ulice Liškovská 

 

- Na základě jednání s Lesy ČR pověřila rada MOl odbor investic projednání s vlastníky 

pozemků na příjezdové cestě přes hráz jako podmínku LČR pro další jednání.  

 

- KMČ schvaluje nákup dárkového balíčku  na Hasičský ples a spolufinancování spolu 

s SK Lošov dětského karnevalu. 

 

- Komise obdržela podnět od Josefa Juřici na definitivní opravu vodovodního řadu 

v blizkosti jeho nemovitosti. Opakují se zde neustále poruchy, dochází k zatopení jeho 

měřicí jímky a podmáčení sklepů a zdiva. Podklady byly předány paní Brázdové, odbor 

majetkoprávní.                                   

 

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

 

   

   

Zapsal: Antonín Kopečný 


