
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 5/21 ze dne 5. května 2021 

komiselosov@email.cz 

 

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

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

 

Host: Ing. Jan Preč  

 

Zahájení:  

Komise zahájila řádné jednání v 20.00 hod. na sále KD Lošov z důvodu dodržení 

předepsaných rozestupů  

 

Na začátku schůze poděkoval předseda komise Miroslav Charouz bývalému předsedovi     

Ing. Janu Prečovi za jeho 10-ti letou práci pro obec ve funkci předsedy Komise místní části 

Lošov a předal mu Pamětní list  

 

Komise žádá: 

- Odbor životního prostředí o ořezání suchých větví na vrbě u pomníku padlých 

- Magistrát, o vyjádření ke stížnosti, kterou jsme zaslali v minulém zápise č. 4/21, tj. k 

Žádostí občanů o vydání zákazu pohybu koní po obecní cestě na parcele č. 1295, kdy 

dochází opakovaně k ničení této cesty a následnému znečišťování ulice U hráze   

- Magistrát o zachování místního rozhlasu pro oznamování událostí na obci a to: 

připomínku zesnulých, pozvání na místní akce, plesy, schůze apod. vyhlašování 

různých nálezů a ztrát, popř. další významné události. Vše to je nutno pro posílení 

sebevědomí a významu obce. 

- Občany, kteří parkují auta na zeleni na veřejném prostranství mimo zpevněné cesty, 

aby tato prostranství, po domluvě se sousedy, zpevnili zatravňovacími plastovými 

rohožemi, a tím zabránili znehodnocení travnaté plochy a vyvážení bláta na 

komunikaci. 

- Občany, aby na místních komunikacích v uličkách historické části Lošova 

(Koperníkova, Hliník, Liškovská, Zlaté Doly, K Mlýnku, Strmá, Kovářská a 

Ořechová), si byli vědomi toho, že tyto uličky byly určeny pro ručně tažené vozíky, 

trakaře, v zimě pak sáně, výjimečně pro jízdu koňského potahu. V minulosti měly 

blátivý, místy štětový povrh, který byl postupně nahrazen kostkovým dlážděním a 

asfaltem. Proto je nutno při jízdě auty po těchto komunikacích brát ohled na jejich 

historický vývoj a proměnu, a tomu přizpůsobit jízdu se zvýšenou opatrností vzhledem 

na dětské, ale i dospělé uživatele těchto uliček.    

  

Komise oznamuje:  

- V letošním roce nebudou sběrové soboty. Občané statutárního města Olomouce mají 

možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domá-

cích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady.SD 

v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 579, SD v ulici Chelčického, tel: 603 

192 578 Provozní doba: 

Pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 - 13:30, neděle 9:00 - 13:00. 

- Komise bude v letošním roce prosazovat v opravy a vybudování 

o Oprava příčného odvodňovacího žlabu na cestě k vodojemu a vybudování od-

vodňovacího žlabu k hvězdárně 



o Oprava povrchu na ulici Koperníkova po křížení Kluče a Pod Hvězdárnou 

o Záměr vybudování cvičebních prvků na dětském hřišti 

 

Příští schůze komise 2. června ve 20,00 hod.  

   

 

Dne 5. 5. 2021. 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 


