
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 9/20 ze dne 2. září 2020 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: členové komise Jan Preč, Jan Havlík, Anna Herinková, Tomáš Konečný, Miroslav 

Kuchválek, Luděk Kvapil, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný   

 

Hosté: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 

 

Zahájení:  

Komise zahájila řádné jednání ve 20. hod. v zasedací místnosti KD Lošov  

 

Pan Roman Havlík předložil návrh krajinných úprav (mokřady, větrolamy, protierozní 

opatření, aleje, zatravnění) na katastru obce Lošova, který je zpracován v rámci územního 

systému ekologické stability krajiny. Jedná se o návrat ke krajinným prvkům, které postupně 

z naší krajiny vymizely. Přispívají k zadržování vody v krajině, zabraňují erozi půdního fondu 

a vytvářející vhodné podmínky pro zvěř, ptactvo a hmyz. Komise děkuje Romanu Havlíkovi 

za iniciativu v oblasti životního prostředí, ekologie a krajinných prvků v katastru naší obce. 

 

Komise schvaluje:   

- Realizaci předloženého návrhu krajinných úprav 

- Pro organizaci Dobrý Lošov dotaci 3 000,- Kč na pořádání akce Jak chutná Lošov, 

která se uskuteční dne 19. září 2020 ve sportovním areálu SK Lošov  

 

Komise žádá: 

- Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť o vystavení a zaslání 

objednávky a plné moci Spolku Trend vozíčkářů Olomouc pro digitalizaci Obecní 

kroniky a fotografií, a Školní kroniky Lošova 

- Občany, aby udržovali zeleň na svých pozemcích, aby nezasahovala nad chodníky a 

komunikaci  

- TSO o nacenění náhrady stávajícího žlabu na odvod dešťové vody větším, na cestě 

k Vodojemu nad ulici Lenhartova. Stávající žlab nevyhovuje kapacitně, při deštích 

voda zaplavuje ul. Lenhartovu.  

  

Komise oznamuje:  

- V sobotu 3. října od 8,00 hod. do 11,00 hod se uskuteční sběrová sobota, kontejnery 

budou přistaveny před Hasičkou 

- Byla podána žádost na nacenění zábradlí na ul. Zlaté Doly. 

- Byla uznána reklamace usychající lípy vysazené v r. 2019 jako Strom svobody 

 

Další zasedání komise proběhne ve středu 7. října v 19 hod 

   

 

Dne 2. 9. 2020. 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 


