Komise městské části Lošov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č 3/17 ze dne 8. Března 2017
komiselosov@email.cz
Přítomni: Jan Preč, Miloš Eichler, Kamila Šimková, Anna Herinková, Pavel Sklenář,
Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín Kopečný
Hosté: Jana Vykrutíková, Miroslav Haupt, Milan Vykrutík, Tomáš Konečný
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Hosté předložili petici, ve které projevili obavy, že po rekonstrukci ulice Zlaté Doly, od ulice
Svolinského až po ulici Koperníkova, bude tato používána jako zkratka. Komise se zavázala,
že po dokončení této rekonstrukce budou přijata dopravní omezení k průjezdnosti ulice Zlaté
Doly.
Komise žádá:
-

Odbor majetkoprávní, aby v rámci údržby příkopy na ul. Lenhartova se prováděla
údržba i pod1él bývalé studny – sečení, čištění. Nebezpečí zanesení propustku pod
komunikací. Byla již informována pí. Brázdová.

-

Odbor životního prostředí o ořezání keřů veřejné zeleně na ulici Lenhartova naproti
domů 15 a 17. Větve zasahují až do komunikace.

Komise oznamuje
-

Proběhlo jednání předsedů KMČ Lošova, Droždína, Sv. Kopečka, Radíkova a obce
Samotišek se senátorem MUDr. Kantorem, které se věnovalo výstavbě obchvatu
Olomouce, kterým má být přerušena komunikace Samotišky Chválkovice. Bylo
zdůrazněno, že se v žádném případě nejedná proti plánovanému obchvatu, ale o
zachování průjezdnosti aleje Samotišky – Chválkovice.

-

Byla projednána žádost pana Krále bytem Lošov Na Požárech 024 ohledně
vybudování autobusové zastávky ze směru od Svatého Kopečka k Lošovu, zatím se
s touto zastávkou neužuje z důvodu důležitějších priorit v místní části Lošov.

-

Komise Lošov oznamuje, že v týdnu od 13.3. budou zahájeny přípravné práce na
rekonstrukci ul. Liškovská, jejíž dokončení proběhne do konce června t. r. Komise a
stavební firma žádá dotčené obyvatele, aby nevhodným parkováním neomezovali
stavební práce.

-

Komise podala žádost na OVV magistrátu, aby financování dokončení opravy ul.
Lenhartova proběhlo z mimořádně uvolněných prostředků (2,7 mil. Kč) na velké
opravy.

-

Komise vyslovila nesouhlas s požadavkem pana Bartla na zaskládkování a následnou
rekultivaci prostoru pod přehradou.

-

Ve dnech 15. a 16. 2. došlo v obci ke zvýšení tlaku ve vodovodním řadu v důsledku
prací na vodojemu a přepojení přímo na Radíkov. Následkem docházelo v nočních
hodinách k propouštění pojistných ventilů a v některých případech k zatečení. Dotčení
občané ať se obrátí v případě stížností přímo na a.s. Moravská vodárenská.

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 5. dubna 2017 v 19 hod.

Zapsal: Antonín Kopečný

