
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z veřejné schůze  KMČ Lošov č 2/20 ze dne 5. února 2020 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: Jan Preč, Anna Herinková, Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Luděk Kvapil,  

Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný   

 

Hosté:  Michal Psota, Jiří Frehar, Zdeněk Sklenář  

 

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

 

Michal Psota, Jiří Frehar, vznesli požadavek, aby komunikace po překopech na ulici Pod 

Hvězdárnou, byla uvedena do původního stavu. Projedná předseda KMČ.  

Zdeněk Sklenář, vznesl požadavek na úpravu dopravního značení na zrekonstruované ulici 

Zlaté Doly z důvodu eliminace dopravních nehod. Na odboru dopravy projedná Jan Preč a 

Miroslav Charouz. 

 

Komise schvaluje:   

- Dotaci na Hasičský ples pořádaný dne 15. února 2 000,- Kč 

- Dotaci pro SK Lošov na pořádání Šibřinek a Dětského karnevalu ve dnech  7. a 8. 

března ve výši 10 000,- Kč 

- Zařadit do plánu estetizace doplnění dětského hřiště workautovými cvičebními prvky 

  

 

Komise žádá: 

- Zachování sběrových sobot i s tím, že komise místní části bude hradit část nákladů na 

pořádání této akce  

- Opakovaně odbor dopravy o zajištění instalace zpomalovacích retardérů na ulici Zlaté 

Doly 

- Do požadavků na opravy z kapitoly 2,7 mil Kč zařadit opravu městské komunikace 

parcelní č. 2021 překrytím recyklátem. Povrch komunikace je značně poškozen, jedná 

se o klidovou zónu hojně využívanou seniory, matkami s dětmi a zároveň velmi 

frekventovaná cestu pro pěší a cykloturistiku 

- Odbor dopravy o posouzení stavu komunikace ulic Lenhartova a Kluče, které jsou 

značně poškozeny svozem dřeva. Přitom předláždění ul. Lenhartova proběhlo 

z finančních prostředků komise před 5 roky. 

 

Komise navrhuje:  

- Názvy bezejmenných ulic v majetku města 

 okolo chatoviska na ulici „K Andílku“, parcela č. 2021 a 1408 

 za přehradou na ulici „Přehradní“, parcela č.460, 1330, 1321/1 

 příloha situační plán, žádost občanů 

  

 Komise oznamuje:  

- součástí zápisu je dopis Českého statistického úřadu a Informace k informačnímu 

systému města Olomouce. Celý text bude umístěn ve vývěsních skříňkách komise.  

   

 Další zasedání komise proběhne ve středu dne 4. března v 19 hod 

 Zapsal: Antonín Kopečný 



 



 



 


