
                                      Komise městské části  č. 8 Lošov 

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

Zápis z korespondenčního KMČ Lošov č 5/20 v měsíci květnu 2020 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  Jan Preč, Jan Havlík, Anna Herinková Miroslav Charouz, Tomáš Konečný, 

Miroslav Kuchválek, Luděk Kvapil, Petr Rajt, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný     

 

Zahájení:  

V této mimořádné době jednání komise probíhá schvalováním dokumentů na internetu a 

posíláním připomínek k různým návrhům. Jednání probíhá korespondenčně. Podstatné 

informace jsou vyvěšeny ve skříňkách komise, případně vyhlášeny místním rozhlasem. Pro 

větší informovanost nabízíme občanům zařazení do adresáře mailové pošty komise. Možnost 

přihlášení na komiselosov@email.cz.   

 

Komise souhlasí: 

- S prodejem části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec 

Olomouc. Pozemek se nachází před domem Kovářská č.2 a je v dlouhodobém užívání 

majitele této nemovitosti. 

 

Komise žádá občany, aby při jízdě po místních komunikacích dbali na zvýšenou opatrnost a 

dodržovali dopraní předpisy, neboť se množí případy bezohledné jízdy. Na základě oznámení 

se nedodržuje rychlost na ul. Koperníkova a Lenhartova (zóna 30) a nerespektují se dopravní 

značky v ul. Zlaté Doly a Kovářská.   

 

Komise oznamuje: 

- V souvislosti se snížením financí na polovinu v oblasti estetizace, došlo k přehodnocení 

požadavků. Komise ruší vybavení dětského hřiště Workoutovými prvky a požadujeme:   

- výměnu žlabu na Kovářské (53tis.),  

- zhotovení desky k označení Stromu svobody (1tis.)  

- pro zajištění bezpečnosti při pořádání společenských a sportovních akcí mobilní 

rozvaděče  a rozdělovače elektřiny 

- Platbu za popelnice lze již uskutečnit na detašovaném pracovišti, které je opět v provozu. 

Úřední hodiny každý pátek 9-12 a 13-17 hod. Platbu je třeba provést do konce května. . 

- K opakujícím se stížnosti, že nejsou vyváženy popelnice. TS Olomouc sděluje, že nemů-

že sběrný vůz zajet do některých ulic v důsledku špatně zaparkovaných automobilů. Jed-

ná se hlavně na ul. Pod Lesem kolem betonové zídky. Žádáme občany, aby dbali na zajiš-

tění průjezdnosti hlavně v den vyvážení odpadu. 

- Na Zdiměři někdo ukradl pamětní desku připomínající inspekční návštěvu Lichtenštejna, 

122 let starou. Loni jsme nechali očistit a zvýraznit písmo, fotografie obou desek jsou 

v příloze. Komise podala oznámení na PČR ve Velké Bystřici. 

- Byla vydána Lošovská ročenka za rok 2019 a doručena do všech domů, je také  

umístěna na stránkách Magistrátu města Olomouce u naší KMČ č. 8 Lošov. Na adrese 

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10846/losovska-

rocenka-2019.cs.pdf. 

 Komise děkuje: 

-  spoluobčanům za dodržování opatření vyhlášených vládou k zamezení šíření epidemie 

koronaviru 

- Pracovníkovi TS Olomouc panu Danovi Rozsívalovi za vzorný úklid Lošova 

  

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10846/losovska-rocenka-2019.cs.pdf
https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10846/losovska-rocenka-2019.cs.pdf


Další zasedání komise v KD Lošov proběhne až bude zrušeno stávající omezení  
 

Dne 5.5. 2020. 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 

 

 
 

Byla zcizen přední  deska 


