
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 9/21 ze dne 8. září 2021 

komiselosov@email.cz 

 

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

Kuchválek, Luděk Kvapil, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný     

 

Zahájení:  

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

rozestupů  

 

Komise nesouhlasí: 

- S prodejem s prodejem parc. č. 1410 orná půda o výměře 2240 m2 v k. ú. Lošov, obec 

Olomouc. Čj: SMOL/214265/2021/OMAJ/MR/Pen.                                            

Spisová značka: S-SMOL/ 188945 /2021/OMAJ/Peň. Z důvodu, že stávající využití 

pozemku přináší městu stálý prospěch z možného pachtu. Obecně platí, dědictví 

předků neprodávám, ale užívám a zvelebuji k svému prospěchu.   

 

Komise schvaluje:   

- Prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 96 m2 v k. ú. Lošov , obec 

Olomouc: Čj: SMOL/209300/2021/OMAJ/MR/Kra. Spisová značka: S-SMOL/ 

155062 / 2021/OMAJ/Kra. Uvedený pozemek se nachází na ulici Kovářská a 

umožňuje přístup na pozemek parc. č. 194 zastavěná ploch a nádvoří a parc. č. 195 

zahrada 

- Prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek dle upravené žádosti v k. ú. Lošov, 

obec Olomouc, Mgr. Vlastimile Drdlové ze dne 30.8.2021 Ve smyslu Vaší žádosti   

Čj.: SMOL/032265/2021/OMAJ/MR/Kra                                                            

Spisová značka: S-SMOL /309405 / 2020/OMAJ/Kra,  

 

Komise žádá: 

- Magistrát města, aby zahrnul do rozpočtu 2022 zahájení 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. Současně žádáme o opravu havarijního stavu chodníku 

k detašovanému pracovišti, neboť v budově je i Klub seniorů a mezery mezi 

jednotlivými dlaždicemi, jsou více jak 5-ti centimetrové, a je nebezpečí zvrtnutí 

kotníku. 

- TSO o výměnu kontejneru na plasty na křižovatce ulic Svolinského, Pod Lesem  

- Magistrát města o instalaci retardéru na ulici Lenhartova v místě změny povrchu ulice 

asfalt - žulové kostky  

 

Komise reklamuje: 

- Nedostatečně upěchované překopy na ulici Na Lukách po rekonstrukci vodovodního 

řádu. 

- Na oddělení městské zeleně nedostatečnou péči o lípu, která je vysazena u zvonice a 

opět usychá 

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

pravidelnou údržbu, tento požadavek byl uveden v zápisu za srpen 2021  

 

Komise oznamuje:  

- Byl položen asfaltový povrch na části ulice Hliník. 

 



Komise děkuje: 

- Řediteli Technických služeb Olomouc Ing. Pavlu Dostálovi za operativní zajištění 

sečení trávy na zahradě za Detašovaným pracovištěm v Lošově, která je ve správě 

majetku města Olomouce 

   

Příští schůze komise 6. října 19.00 hod.  

 

Dne 9. 9. 2021. 

Zapsal: Antonín Kopečný 


