
                                      Komise městské části Lošov 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis z jednání KMČ Lošov č 8/21 ze dne 4. srpna 2021 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: členové komise: Miroslav Charouz, Tomáš Konečný, Miroslav Kuchválek, Petr 

Rajt, Jan Žůrek, Antonín Kopečný a distančně Jan Havlík. 

 

Zahájení:  

Komise zahájila řádné jednání ve 20. hod. na sále KD Lošov z důvodu dodržení předepsaných 

rozestupů  

 

Komise žádá: 

- Radu města Olomouce, aby zařadila do svého plánu výjezdních zasedání 

v jednotlivých částech města Olomouce i zasedáni v Lošově 

- Magistrát města, aby do rozpočtu na příští rok zahrnul finanční prostředky na zahájení 

první etapy rekonstrukce Svolinského ulice, na kterou je vydáno stavební povolení 

- Magistrát města, aby zahájit projekční práce na celkovou rekonstrukci budovy 

detašovaného pracoviště, kde je také umístěn klub seniorů a místní knihovna, do 

rekonstrukce zavést zejména opravu střešní krytiny, svodů  a výměny oken a dveří. 

- Magistrát města, aby při výjezdech jednotlivých členů magistrátu informovali 

předsedu komise, který pak může poskytnout operativní informace k projednávanému 

případu nebo prováděné práci 

- Magistrát města, aby přes správu nemovitostí zajistil sečení trávy na pozemku u 

detašovaného pracoviště, údržbu chodníku na detašované pracoviště, údržbu stromů a 

keřů před detašovaným pracovištěm a opravu rozpadající se plotové zídky u pozemku 

viz. foto v příloze.  

- Magistrát města o instalaci koše pro psí výkaly na konci ulice Lenhartova, a jeho 

pravidelnou údržbu 

- Magistrát o zlepšení péče o veřejnou zeleň, nadále přetrvávají problémy s údržbou 

včetně záhonu růží u pomníku padlých viz. foto v příloze 

- Magistrát o zajištění výměny žluté nádoby na odvoz plastů v křížení ulic Svolinského 

x Pod lesem z důvodu jejího poškození 

- Občany opakovaně o prověření stavu stromů na ulici Na lukách, jeden ze stromů 

zapříčinil pád lampy veřejného osvětlení, příště to může být poškození zdraví 

kolemjdoucích 

 Komise oznamuje:  

- Probíhá ze strany magistrátu města práce k přípravě výsadby aleje ovocných stromů 

při polní cestě k hvězdárně 

- Na základě místního šetření dle požadavku z minulého jednání komise slíbil zástupce 

ODÚR opravu laviček v majetku města za kulturním domem a dále instalaci 2 ks 

nových laviček v prostoru pod vodojemem 

- Občanům, že průběžně probíhá údržba obce včetně odvozu odpadů a plán je 

pravidelně vyvěšen na vývěsce, nadále platí apel k maximálnímu využití kapacity 

popelnic, vzhledem k absenci sběrových sobot. 

 

Příští schůze komise 8. září ve 20.00 hod. 

 

Dne 5. 8. 2020  

Zapsal: Antonín Kopečný 



 

Příloha foto 

 
Značně opotřebená budova bývalé školy a neudržovaná zahrada 

 

 
Záhon růží u památníku vyžaduje odbornou péči dle smlouvy 



 
Kvůli neudržované zeleni na ulici Na Lukách, došlo k pádu lampy VO 

 


