
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 2/21 ze dne 8. února 2021 

komiselosov@email.cz 

 

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

Miroslav Kuchválek, Petr Rajt, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný.  

 

Zahájení:  

 

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

posíláním připomínek k různým návrhům. Jednání probíhá distanční formou. 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. 691/3 lesní pozemek o výměře 66 m2 v k. ú. Lošov, 

obec Olomouc, Mgr. Vlastimile Drdlové za účelem vybudování opěrné zdi a zajištění 

bezpečnosti navazujících pozemků. Ve smyslu Vaší žádosti Čj.: 

SMOL/032265/2021/OMAJ/MR/Kra Spisová značka: S-

SMOL/309405/2020/OMAJ/Kra, ze dne 2.2.2021. K tomuto souhlasu připomínáme, 

při budování opěrné stěny může dojít k sesuvu půdy i z pozemku sousedů i svahu nad 

požadovaným pozemkem. Svah je v tomto místě hodně strmý. Doporučujeme tuto při-

pomínku ve smlouvě o prodeji nějakým způsobem ošetřit. 

 

Komise upozorňuje: 

 

- Upozorňujeme všechny příznivce bruslení, že se na lošovské přehradě rozmohlo otu-

žování a otužilci si bezohledně vysekávají díru v ledu, hned při vstupu po panelové 

cestě na vodní, nyní zamrzlou, plochu. 

- Zvláště prosíme rodiče, aby své děti poučily, že v tomto místě je led značně nesta-

bilní. Dne 11.2. došlo k propadnutí dětí do přehrady. 

- Dále žádáme otužilce, aby své otužovací místo v době, kdy se již dá na přehradě brus-

lit, přesunuli do zadní části přehrady a zřetelně toto místo ohradili alespoň páskou. 

 

Komise žádá: 

 

 - Občany, pokud uvidí na Lenhartově ulici nákladní automobil naložený kulatinou, aby 

jej vyfotili tak, aby bylo vidět popis kabiny s názvem firmy a popř. registrační značku 

a předložili KMČ kvůli možnosti vymáhání způsobených škod na komunikaci.  

- Občany, aby dlouhodobě neparkovali na chodnících v obci - důvod: kromě páchání 

dopravního přestupku je to hlavně bránění vozidlu údržby v jeho činnosti, dále je zde 

riziko poničení dlažby vahou auta a ještě horší je neúcta k chodcům, kteří chodník po-

užívají. 

- Občany, pokud něco zahlédli, aby poskytli komisi informace k objasnění krádeže 

vzrostlého smrku za Kulturním domem. Strom byl ukraden v období vánoc.  

- Magistrát o spolupráci s TS Olomouc při zajištění údržby vozovky na ulici 

Koperníkova od kraje lesa po odbočení na ulici Kluče. 



 

 

Komise oznamuje: 

 

- Na jednání rady města, předseda KMČ Miroslav Charouz a Jan Preč informovali o 

stavu oprav a investic v Lošově, dostalo se jim informace, že oprava ul. Svolinského s 

největší pravděpodobností neproběhne. Pana primátora, ale velice zajímá, jak vypadá 

Lošov a přislíbil uskutečnění výjezdního jednání v naší obci s příchodem jara s tím, že 

bude na místě ještě jednou jednáno o našich některých požadavcích - např. osvětlení 

ul. Ořechová, stav ul. Svolinského apod. V dalším bylo dohodnuto, že město alespoň 

podpoří úpravy přechodu pro chodce pod klubem seniorů a bude jednáno se SSOK 

(správa silnic) o opravě asfaltu na horní zastávce BUS a dalších místech, která postup-

ně ničí tato zima. 

- Byl opraven radar na vjezdu od Bystřice za cca 7 tisíc Kč 

- V rámci pojištění města byla namontována nová lampa osvětlení naproti domu Svolin-

ského 24, levotočivá zatáčka při jízdě ze Svatého Kopečka, kterou zničil neznámý ři-

dič dne 28.1. večer. 

- V plánu oprav je 

o oprava el. instalace do zvoničky 

o zhotovení zábradlí na ul. Liškovská (po vzoru Zl. dolů)   

o předláždění ulice Strmá 

o oprava ulice K Mlýnku 

o úprava spojnice ulic Koperníkova Liškovská 

o oprava závěrečného úseku komunikace Koperníkova  

o vybudování odvodňovacích žlabů na cestách k vodojemu a hvězdárně 

o oprava části komunikace Pod Hvězdárnou 

o zalití spár po dílčích opravách povrchů městských komunikací 

Komise žádá TS o nacenění těchto oprav a na základě finančních možností rozhodne 

komise o dalším postupu. 

- Na magistrát odb. INV bude podána reklamace závad na opravu povrchu kolem vpusti 

na křižovatce Svolinského a Zlaté doly, Liškovská (rozpadá se beton odvodňovacího 

žlabu), uvolněná dlažba u informační tabule Liškovská. 

- Byl modernizován rozhlas s dálkovým centrálním ovládáním - pokud bude problém s 

jeho slyšitelností dejte prosím vědět KMČ 

- Pracovník TS, který vzorně uklízí naši obec a tímto mu děkujeme, je od 1. ledna letoš-

ního roku každý druhý den na úklidu v Radíkově z rozhodnutí TS Olomouc. 

 

 

Příští schůze komise 3. března v 19,00 hod. 

 

Dne 9. 2. 2021. 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 

  


