Komise městské části Lošov
------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z veřejné schůze KMČ Lošov č 12/19 ze dne 4. prosince 2019
komiselosov@email.cz
Přítomni: členové komise Jan Preč, Jan Havlík, Miroslav Charouz, Miroslav
Kuchválek, Luděk Kvapil, Petr Rajt, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín
Kopečný a dalších 12 občanů Lošova podle prezenční listiny
Hosté: Jiří Fryc, Ing., Ředitel TS Olomouc
František Prášil. Zástupce KMČ Svatý Kopeček
Zahájení:
Veřejná schůze zahájila jednání v 17 hod. v zasedací místnosti Detašovaného
pracoviště Magistrátu Města Olomouce v Lošově
Po zahájení předsedou komise vystoupil ředitel TS Olomouc Ing. Jiří Fryc a
stručně nás seznámil s problematikou činnosti TS včetně přípravy na zimní
údržbu.
- K návrhu na zrušení sběrových sobot zaujímají negativní stanovisko jak
TS, tak hlavně občané. Jejich zrušení povede ke vzniku černých skládek.
Odvoz odpadu do sběrných dvorů v Olomouci je pro jejich vzdálenost
hlavně pro starší občany problematické. Ve většině případů také není
možnost čím odpady odvést. Vzhledem ke zvýšení poplatků za odvoz
odpadků v r. 2020 je KMČ zásadně proti zrušení sběrových sobot. Po
konzultaci jsou proti i komise na Sv. Kopečku Droždíně a Radíkově.
- Byla předložena kritická připomínka k pracovníku TS na obci, že je ho
málo vidět
- Předseda KMČ požádal o odvoz bioodpadu z ulice Lenhartova a také svoz
komunálního odpadu z ulic Zlaté Doly a Liškovská, kde je provedena
rekonstrukce těchto ulic a svoz je možný menším kuka vozem, dále
upozornil na to, že budou umístěny sběrné nádoby na použité oleje
- Předseda KMČ upozornil na to, že ne vždy je uklizena tráva po sečení a
po deštích bývá smývána a zaplavuje kanalizační vpusti.
- František Prášil pochválil TS za označení sloupů veřejného osvětlení,
které umožňuje snadné nahlašování poruch osvětlení
- Novým provozně-technickým náměstkem je Ing. Pavel Musil
Předseda Komise Ing. Jan Preč následně seznámil přítomné co se realizovalo
v letošním roce
- Generální oprava ulice Zlaté Doly tj. nová kanalizace na splaškovou a
dešťovou vodu, vydláždění povrchu žulovými kostkami osazenými do
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betonu, od ulice která spojuje Zlaté doly s Liškovskou, až po ulici
Koperníkova asfaltový povrch, kde budeme ještě požadovat doplnění
retardéry, oprava si vyžádala finanční náklady 6,5 mil. Kč
Oprava ulice Liškovská v rámci reklamace po loňské generální opravě
Nepodařilo se zahájit první etapu rekonstrukce ulice Svolinského, dle
vyjádření odboru investic budou zahájeny investiční akce nejdříve v r.
2022
Nepodařilo se zpracovat projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení na
ulice Lenhartova, Ořechová a Pod Hvězdárnou. Vzhledem k velké
stávající projevové dokumentaci je jejich další zpracování zastaveno.
Byl položen asfaltový povrch na část ulice Hliník, K Mlýnku a srovnám
chodník na ulici Svolinského do dědiny
Opravena kanalizační vpusť na ulici Kovářská
Rekonstrukce kříže na ulici Svolinského před Calábkovým v hodnotě 80
tis. Kč
Vysazen strom Svobody u zvonice
Upraveno prostranství kolem pomníku padlých
Je nutno dokončit schody na ulici Lenhartova k Zdražilovému, proběhne
do konce roku
Dokončit nájezd na bývalé dětské hřiště, proběhne do konce roku
Instalovány informační mapy Lošova na zastávkách MHD
Instalována lavička k Posluchovu a je nutno najít ještě vhodné místo pro
instalaci druhé lavičky, ale toto místo musí být na městském pozemku
Poděkoval Miroslavu Hauptovi za zpracování lošovské ročenky
Uvažujeme o i instalaci cvičebních prvků pro dospělé na dětském hřišti
Bude provedena rekonstrukce rozhlasu, které je celoměstskou záležitostí

V diskuzi občanů byly vzneseny požadavky:
- Instalaci retardérů na ulici Koperníkova
- Na opravu internetu na detašovaném pracovišti, několik měsíců nefunkční
- Včasné vyhlašování nepřítomnosti na detašovaném pracovišti
- Úpravu zatravněná plochy mezi ulicemi Liškovská a Koperníkova
KMČ obdržela reklamaci na provedenou opravu povrchu komunikace ul. Hliník.
Bude řešeno za přítomnosti TS a odb. dopravy 11.12. na místě.
KMČ přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků, ve zdraví a
spokojenosti prožití nastávajícího roku.

Plán schůzí KMČ v roce 2020
8. ledna
v 19 hod
5. února
v 19 hod
4. března
v 19 hod
1. dubna
v 19 hod
6. května
ve 20 hod
3, června
ve 20 hod
1. července
ve 20 hod
5. srpna
ve 20 hod
2. září
ve 20 hod
7. října
v 19 hod
4. listopadu
v 19 hod
2. prosince v 17 hod veřejná schůze
Další zasedání komise proběhne ve středu dne 8. Ledna 2020 v 19 hod.
Zapsal: Antonín Kopečný

