
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 1/18 ze dne 3. ledna 2018 

komiselosov@email.cz 

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

Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín Kopečný, 

 

Hosté: Jan Šustek, Bohdan Špirit, předseda a hospodář spolku Hvězdárna Olomouc-Lošov 

 

Zástupci spolku vyjádřili obavy, aby s intenzivnější návštěvou okolí hvězdárny nedocházelo 

k devastaci jejího okolí, neboť se množí případy, kdy návštěvníci zajíždějí auty až k objektu a 

pořádají se zde různá party.  Komise přislíbila pomoc při zabezpečení pořádku v okolí 

hvězdárny.   

 

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

 

Komise žádá: 

- Městskou polici, aby do svých pravidelných obchůzek zahrnula i okolí hvězdárny 

 

Komise oznamuje: 

 

- Do 15.3.2018 je nutno zpracovat plán oprav v obci. Členové komise provedou  6.1. 

prohlídku obce k zdokumentování potřebných oprav, aby mohla být zpracována 

cenová nabídka. Na jejím základě pak budou navrženy opravy podle důležitosti a 

disponibilních finančních prostředků.  

 

- Pro letošní rok je schválena kompletní rekonstrukce ulice Zlaté Doly 

 

- V letošním roce bude zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení na 1. a 

2. etapu rekonstrukce ulice Svolinského tj. od zatáčky nad přehradou až po zastávku 

MHD u pomníku a řešení zastávky MHD na točně a u požární nádrže. 

 

- Komise schválila příspěvek 1 000Kč na sponzorský dar  na ples SDH. 

 

- Během prohlídky obce bylo zjištěno, že dochází k parkování vozidel na travnatých 

pozemcích, což způsobuje jejich rozježdění a vyjetí hlubokých kolejí. Komise 

upozorňuje občany, kteří takto parkují, že budou vyzváni k úpravě terénů a jeho osetí. 

 

- 29.12. došlo k značnému poškození přístavku obecní studny na křižovatce ul. 

Svolinského a Liškovská vozidlem zimní údržby. Studna je momentálně mimo provoz. 

Bylo řešeno PČR a následně přes pojišťovnu. Komise projedná s odborem KOR 

možnost zbourání a nahrazení malým rozvaděčem.  

 

Komise přeje všem občanům obce mnoho zdraví a  štěstí v tomto roce a těší na další 

úspěšnou spolupráci na zvelebování naší obce 

 

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 7. února 2018 v 19 hod. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 


