Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č 9/19 z 4.9.2019
komiselosov@email.cz
Přítomni: Jan Preč, Anna Herinková, Miroslav Charouz, Tomáš Konečný, Miroslav
Kuchválek, Luděk Kvapil, Petr Rait, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný
Hosté: Otakar Svoboda přednesl požadavek na vyčištění žlabu a příkopu na lesní cestě a u
silnice na konci ulice Svolinského směrem na Velkou Bystřici, tento požadavek je zahrnut do
celkového požadavku čištění žlabů
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání ve 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Komise žádá:
- TS Olomouc
 O vyčištění všech příčných žlabů na místních komunikacích a košů u
kanalizačních vpustích
 Sečení trávy na městském pozemku kolem komunikace na parcele č.224/1
 O svoz odpadu na ulici Zlaté doly, která je po rekonstrukci a svozu bioodpadu na
ulici Lenhartova, okolo chatoviska
 O sdělení zahájení oprav komunikací a chodníků, které byly požadovány v zápise
komise z 6.3. a doplněny 8.7. t.r.
 O ořezání větví na keři na křižovatce ulic Lenhartova a Koperníkova. Větve
zakrývají dopravní značku
- Odbor majetkoprávní o zajištění vyčištění a vysekání příkopy na u. Lenhartova pod
studní
- OŽP o zařazení do plánu sečení městský pozemek parcelní č. 14/2 a častější sečení
kolem pomníku padlých, kde travnatá plocha překrývá nově upravené a osázené okolí.
Komise schvaluje:
- Pro akci jak chutná Lošov dotaci výši 2 000,- Kč
- Pro Sportovní Klub na pořádání celoobecní akce rožnutí vánočního stromu dotaci ve
výši 6 000,- Kč
Komise oznamuje:
- Dne 9.9 budou zahájeny práce na zřízení kanalizační vpusti na křižovatce ul.
Svolinského a Zlaté Doly
- V sobotu 14. září od 13.00 hod. proběhne na hřišti SK Lošov společensko-kulturní
akce jak chutná Lošov, za účasti mnoha prodejců mnoha produktů
- Dle sdělení odboru investic byl termín požadované akce 1. etapy průtahu ul.
Svolinského stanoven nejdříve na rok 2022. Komise nesouhlasí se stálým odkládáním
této investiční akce, jejímž neřešením dochází soustavně k podmokání okolních domů
a vzhledem k úzkému profilu komunikace a parkování hrozí riziko nehod. Komise
žádá o místní šetřen a posouzení našeho požadavku.
Další zasedání komise proběhne ve středu dne 2. října v 19 hod v KD.
Zapsal: Antonín Kopečný

