
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 23 / 2021 06. 12. 2021 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miroslav Charouz, Tomáš Konečný, Ing. Antonín Kopečný, Pavel Sklenář

Omluveni: Miroslav Kuchválek, Petr Rajt, Jan Žůrek, Jan Havlík, Mgr. Luděk Kvapil, Anna Herinková

Hosté: Kromě členů komise nebyl nikdo další přítomen

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Pojednání dokladů k vyjádření
Obecné informace
Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
Projednání plánu schůzí v příštím roce
Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
Obecné informace

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR
Nebyli přítomni žádní zástupci

03 Vystoupení hostů
Kromě členů komise nebyl nikdo další přítomen

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
V minulém měsíci byly splněny všechny požadavky připadající na toto období

05 Projednávané záležitosti
Schůze KMČ v roce 2022 budou  v následujících termínech:

ledna v 19,00 hod.
února v 19,00 hod.
března v 19,00 hod.
dubna v 19,00 hod.
května ve 20,00 hod.
června ve 20,00 hod.
července ve 20.00 hod.
srpna ve 20.00 hod.
září ve 20.00 hod.
října v 19.00 hod.
listopadu v 17.00 hod. veřejná schůze v klubu seniorů
prosince v 19,00 hod.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
Komise souhlasí s návrhem majetkoprávního odboru uvedeném ve spisové značce:
S-SMOL/141906/2021/OMAJ/Kra Tj. prodat manželům Šiškovým pozemek parc. č. 706/1 a nepronajímat



pozemek parc. č. 706/2. Uvedené pozemky se nachází v chatové oblasti v Burku. 

07 Nové požadavky

08 Obecné informace
Nebyly předloženy žádné nové požadavky z obce
V sobotu 6. listopadu se uskutečnila výsadba lipové aleje k hvězdárně za účasti primátora Olomouce Miroslava
Žbánka, děkujeme všem zúčastněným občanům a dále za pomoc na akci a její přípravě děkujeme Magistrátu,
Městským lesům a Hasičům
V pondělí 8. listopadu se uskutečnilo zasedání rady města Olomouce v Kulturním domě v Lošově za účasti
zástupců komisí Droždína, Radíkova a Lošova
KMČ informuje občany o provedení místního šetření ve věci instalace zpomalovacího prahu na ul. Lenhartova
před odbočením na Kopernikovu. Bohužel jsou stále jedinci, kteří v zóně omezení rychlosti 30km/h tuto
nedodržují.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 23 / 2021

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


