Komise městské části Lošov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z veřejné schůze KMČ Lošov č 12/17 ze dne 29. listopadu 2017
komiselosov@email.cz
Přítomni: Bylo 28 občanů podle prezenční listiny
Hosté: RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek primátora
Jiří Fryc, Ing., Provozní náměstek TS Olomouc
Zahájení:
Veřejná schůze zahájila jednání v 17 hod. v zasedací místnosti Detašovaného pracoviště
Magistrátu Města Olomouce v Lošově
Předseda Komise Ing. Jan Preč seznámil přítomné co se povedlo v letošním roce
- Generální oprava ulice Liškovská tj. nová kanalizace na splaškovou a dešťovou vodu,
průtah vodovodu po silnici, napojení na Koperníkovu ulici a nový kostkový povrh
v celé délce ulice, oprava si vyžádala rozpočtové náklady 4 mil. Kč
- Velká oprava Lenhartovy ulice dokončení asfaltového povrchu, dokončení opravy
hasičské nádrže
- Malé opravy kanalizačních vpustí, oprava asfaltu na napojení ulice K Mlýnku a
Svolinského, zhotovení schodů mezi ulicemi Hliník a Koperníkova naproti
Pospíšilovému, instalace laveček na Dětském hřišti a na ulici Lenhartova, oprava
asfaltového povrchu na ulici Lenhartova naproti Zendulkového.
Na příští rok je plánována generální oprava ulice Zlaté Doly, rozpočtové náklady 5,3 mil.
Kč.
Poděkoval Miroslavu Hauptovi za zpracování lošovské ročenky
Jiří Fryc seznámil přítomné s problematikou technických služeb, pro zimní údržbu jsou již
navezeny kontejnery s posypovým materiálem. K nahlašování oprav doporučil používání
internetu a k nahlašování poruch osvětlení používat čísel, která jsou umístěna na všech
sloupech veřejného osvětlení. Vyslechl také kritiku na to, že služba na telefonu pro přijímání
poruch je jen do 21. hod., ale také pochvalu od Věry Kovaříkové za vzorný odvoz tříděného
odpadu. Paní Dagmar Pospíšilová navrhla, zda by nebylo vhodné přistavit na podzim
kontejner na odvoz spadaného listí na ulici Hliník. Zmínil také, že pokračují přípravné práce
na vybudování sběrného dvora v Lošově
RNDr. Ladislav Šnevajs seznámil přítomné s prací jeho útvaru. Slíbil, že pomůže sehnat
odpovědné instituce na úklid spadaných drátů původního telefonního vedení a prořezávku
stromů a keřů pod elektrickým vedením. Současně přislíbil pomoc při zajištění sjízdnosti
lesních cest v okolí Lošova, které jsou v péči Správy lesů města Olomouce.
Občané opět vznesli požadavek na instalaci košů na psí extrementy, opravy koruny hráze a
úpravy bezejmenné uličky mezi Koperníkovou a Liškovskou po Vykrutíkovým
Komise souhlasí:
-

S pronájmem nebo prodejem parcely č. 691/3 o výměře 98 m2. Pozemek je v Burku a
v současnosti jej už užívá budoucí nabyvatel.

Plán schůzí KMČ v roce 2018
3. ledna
v 19 hod
7. února
v 19 hod
7. března
v 19 hod
4. dubna
v 19 hod
2. května
ve 20 hod
6, června
ve 20 hod
11. července ve 20 hod
1. srpna
ve 20 hod
5. září
ve 20 hod
3. října
v 19 hod
7. listopadu v 19 hod
28. listopadu v 17 hod veřejná schůze
Další zasedání komise proběhne ve středu dne 3. Ledna 2018 v 19 hod.
Zapsal: Antonín Kopečný

