Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č 11/19 z 6.11.2019
komiselosov@email.cz
Přítomni: členové komise Jan Preč, Jan Havlík, Tomáš Konečný, Miroslav Kuchválek, Luděk
Kvapil, Petr Rajt, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání v 19. hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Komise schvaluje:
- Prodej městského pozemku v k.ú. Lošov, č.p. 696/1 46 m2 a 696/2 226 m2. Jedná se o
pozemek pod budovou vlastníka a zahradou.
Komise žádá:
- Odbor investic o zajištění opravy uvolněných dlažebních kostek v nově
rekonstruované ul. Zlaté doly
- Odbor dopravy o zajištění zpomalovacího retardéru na ul. Zlaté Doly, kde mohlo dojít
vlivem nepřehlednosti a rychlé jízdě k závažné dopravní nehodě
- TS Olomouc o provedení požadovaných a objednaných oprav, které doposud nebyly
stále ještě zahájeny.
- TS Olomouc o pravidelný odvoz bioodpadu z ulice Lenhartova i v oblasti chat, kde má
trvalé bydliště cca 30 občanů

Komise oznamuje:
- Ve čtvrtek 24. října navštívila naši obec Eva Kolářová, náměstkyně primátora, kde
byla seznámena přímo na místě s problémy, které nás trápí
- V neděli 17. listopadu od 16. hod. bude vysazen strom svobody u zvonice
- V sobotu 30. listopadu od 18. hod. uspořádá sdružení Dobrý Lošov v Kulturním domě
zábavu nazvanou Vinný košt
- Ve středu 4. prosince od 17. hod. proběhne veřejné schůze občanů v bývalé budově
školy. Pozváni jsou rovněž zástupci magistrátu a TS. Žádáme občany, aby si připravili
náměty a požadavky na opravy a činnost komise.
- V sobotu 7. prosince od 16. hod. proběhne slavnost rozsvícení Vánočního stromu před
Kulturním domem
- Pokud má někdo zájem o zasílání zápisu a aktuálních zpráv emailem, může se přihlásit
na adrese komiselosov@mail.cz
Další zasedání komise proběhne ve středu dne 4. prosince od 17. hod. při veřejné schůzi
občanů v bývalé budově školy.
Zapsal: Antonín Kopečný

