
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 1/19 z 9.1.2019 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: členové komise Jan Preč,  Anna Herinková, Jan Havlík, Miroslav Charouz, Tomáš 

Konečný, Miroslav Kuchválek, Luděk Kvapil, Petr Rait, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín 

Kopečný a dalších 20 občanů podle prezenční listiny 

 

Hosté: Mgr. Pavel Hekela, náměstek primátora 

 

Zahájení: 

 

Veřejná schůze komise zahájila jednání v 17 hod. v klubu seniorů na detašovaném pracovišti 

Magistrátu města 

 

Schůzi zahájil předseda KMČ Jan Preč. Nejdříve poděkoval bývalým členům komise Kamile 

Šimkové a Miloši Eichlerovi za jejich práci v minulé komisi a Miroslavu Hauptovi za 

zpracování ročenky roku 2017 a popřál mu mnoho úspěchu při zpracování ročenky 2018. 

Následně shrnul, co se v loňském roce udělalo 

- byla zahájena rekonstrukce ulice Zlaté Doly 

- zhotoveny příčné žlaby na ulici Lenhartova a Koperníkova 

- zpevněn prostor před kontejnery na odpad na ulici Lenhartova 

- opraveny propady na ulici Hliník 

- opraveno zvonící zařízení ve zvonici 

- opravena komunikace na Koperníkově ulici 

- vyspárovány obrubníky u Čajkového 

- opravena veřejné studna, následný rozbor vody ukázal jen zvýšený obsah dusičnanů 

- předána petice na Magistrát ve věci zachování průjezdnosti silnice Samotišky 

Chválkovice, jejíž průjezdnost je ohrožena výstavbou východní tangenty   

- nepodařilo se upravit prostranství u pomníku padlých ve světových válkách 

Pro rok 2019 je plánováno  

- dokončení opravy ulice Zlaté Doly, k tomu je nutno zpracovat harmonogram 

dokončení, aby občané, dotčeni touto stavbou, byli seznámeni s termíny a průběhem 

dokončovacích prací.  

- opravit ulici Liškovská, po dokončení opravy ulice Zlaté Doly, v rámci reklamace na 

provedenou opravu v roce 2017 

- zahájení rekonstrukce ulice Svolinského I. etapa 

- zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení ulic Ořechová, Pod 

Hvězdárnou a Lenhartova, k plánovaným investičním akcím je dojednána schůzka 

s náměstkem Majorem 

- předseda vyzval členy komise, ale i občany, aby podali návrhy na potřebné opravy v 

obci 

Dále jen připomenul, že občany Lošova nejsou respektovány dopravní značky „Zákaz vjezdu 

motorových vozidel v obou směrech“ na ulici Kovářská a Strmá 

 

Pan Mgr. Pavel Hekela, náměstek primátora, nás seznámil s tím, co obnáší jeho funkce a 

následující největší problém bude vybudování třídírny odpadů, neboť stávající třídička je za 

hranicí životnosti. Pak odpovídal na dotazy 
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- Luďka Kvapila, jak bude rozdělováno dodatečných 10 mil. Kč na jednotlivé KMČ, 

kterých je v Olomouci 27. odpověděl, že ještě není stanoven mechanizmus 

rozdělování těchto peněz 

- Miroslava Charouze, jak zapojit Lesy města Olomouce do oprav komunikací, které 

ústí na ulici Ořechová, Svolinského a Lenhartova, nebo vyústění lesní cesty zvané 

Hedvábná na silnici do Velké Bystřice, bylo doporučeno, ať pozveme na jednání 

komise ředitele Lesů města Olomouce Ing. Davida Janáska 

 

Dále byly vzneseny dotazy a připomínky 

- Petr Bock, jak bude řešena zastávka MHD před Hasičskou zbrojnicí. Zastávky bude 

posunuta přemostěním potoka 

- Miroslav Kuchválek, připomenul, že pro občany, kteří slaví životní jubilea dožití 75, 

80, 85 atd. pořádá Magistrát dva krát do roka setkání a že je vhodné se těchto setkání 

zúčastňovat 

- Miroslav Haupt, připomenul, že Lošov je již horská oblast a je nutno si uvědomit, že 

zimní období zde začíná dříve a trvá déle a k tomu by měly přihlížet orgány města, 

které řídí zahajování a ukončování staveb. 

 

Na závěr se představili noví členové komise Jan Žůrek, Petr Rait, Tomáš Konečný, Luděk 

Kvapil, Jan Havlík, kde sdělili, čím se profesně zabývají a čím mohou přispět k rozvoji obce. 

 

Komise žádá: 

- Odbor dopravy o posouzení a zhotovení zastávky MHD autobusu ve směru Svatý 

Kopeček – Lošov. Zastávka v opačném směru, U lesa již existuje. 

- Odbor dopravy o opravu komunikace na ulici Lenhartova pod vodojemem, kde po 

opravě vodovodního řádu dochází k propadání vozovky 

- Odbor dopravy o zajištění očištění zastávky MHD Svolinského 

- Odbor životního prostředí o provedení úpravy zeleně u pomníku padlých v období 

vegetačního klidu 

- Odbor investic o svolání schůzky stavebníka a zainteresovaných občanů na 

rekonstrukci ulice Zlaté Doly pro zpracování harmonogramu na dokončení této 

rekonstrukce 

- Odbor investic, aby dbal na to, že Lošov je již horská oblast a je nutno si uvědomit, že 

zimní období zde začíná dříve a trvá déle, a k tomu by přihlížet zahajování a 

ukončování staveb. 

 

Komise schvaluje: 

- Pro Sportovní klub dotaci výši 15 000,- Kč na pořádání Šibřinek a Dětského karnevalu 

 

Komise oznamuje: 

- Byl poveden rozbor vody ve veřejné studni, která má jen zvýšený obsah dusičnanů 

   

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 6. února v 19 hod v KD. 
 

Zapsal: Antonín Kopečný 


