
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 3 / 2022 02. 03. 2022 / 20:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Petr Rajt, Tomáš Konečný, Jan Žůrek, Mgr.
Luděk Kvapil, Ing. Antonín Kopečný, Anna Herinková, Pavel Sklenář

Hosté: Zdeněk Sklenář

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

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

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Zdeněk Sklenář upozornil na nebezpečné vyjíždění z ulice Hliník na Svolinského ulici, kde je esovitá zatáčka, a
navíc je zde míně zúžená vozovka i chodník a těsně vedle chodníku je neprůhledné oplocení pozemku. Při
vyjíždění, kdy není vidět zda někdo nepřijíždí zprava, neboť mnozí řidiči si v esovité zatáčce najíždí při své
rychlosti do protisměru i kvůli nevhodně zaparkovaným vozidlům a aby lépe viděli, zda nejede někdo proti nim a
tím prakticky znemožní, aby byli viděni z auta najíždějícího na ulici Svolinského. Tento nedostatek by částečně
kompenzovala instalace dopravního zrcadla, které bylo naposledy nárokováno v zápisu z ledna 2022.
Dále upozornil na vhodnost povolení obousměrného užívání uliček Zlaté Doly, Liškovská a Hliník s výrazným
omezením rychlosti, vzhledem z nepřehlednosti těchto uliček. Speciálně vyřešit užívání spojovací uličky Zlaté
Doly okolo hřiště, kdy dochází k výrazné kolizi projíždějících aut se všemi, co chtějí hřiště užívat.   

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisuRealizace pracovníka zajišťujícího úklid obce - PředánoStarší
požadavkyZápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: požadavek ODÚR a TSMO - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

Opravy komunikací
Oprava nájezdu z ulice Svolinského k domu na ulici Strmá č. 13
Předláždění ulice Strmá
Oprava vtokové mříže na ulici Strmá na odbočce k domu Strmá č. 9
Oprava vtokové mříže a přilehlého dláždění kostek na ulici Lenhartova za odbočkou z ulice Svolinského
Oprava živičného krytu vozovky při pravé krajnici na ulici Lenhartova, přibližně v místech za nájezdu k vodojemu
ve směru od vesnice



Vybudování zpevněné vydlážděné plochy na zahradě za školou (Klub seniorů)

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Požadavek na TSMO

 TSMO žádáme o výměnu plastových nádob na odpad na stanovišti v ulici K Mlýnku za kontejnery na odpad -
stávající popelnice na plasty, sklo a na papír naprosto nestačí zvládat objem tohoto odpadu

2 Požadavek na TSMO

důrazně opakujeme požadavek z minulého zápisu - Komise žádá vedení TSMO Olomouc o návrat pracovníka
TSMO na úklid jen v částech Lošov a Radíkov a nerozšiřovat jeho povinnosti na úklid Droždína a Svatého
Kopečka  

08 Obecné informace

Na ulici K Mlýnku bude v březnu a dubnu provedena rekonstrukce vodovodního řádu, po celou dobu
rekonstrukce bude ulice neprůjezdná a bude přistavena cisterna s pitnou vodou
Bude probíhat akce ,,Ukliďme Česko 2022", která se bude konat 2. 4. 2022, je to sobota. Akci pořádá
společnost Ukliďme Česko, stránky   https://www.uklidmecesko.cz/.
Pokud bude chtít některá z organizací v obci tuhle akci zorganizovat, tak je nutné se nejdříve na stránkách viz
výše zaregistrovat. A také informovat KMČ Lošov, která určí svého člena koordinací činnosti související s touto
akcí, Tj. požádat TSMO, a.s. o zajištění pomůcek, pytle, kleště, rukavice. Požadavek poslat na e-mailovou
adresu ,,jasinsky@olomouc.eu", který požadavky na pomůcky zaeviduje a odešle paní Ing. Holubové na TSMO,
a.s., která už vybavení a svoz odpadu po akci zajistí.
Žádost o pomůcky a zaevidování akce je potřeba učinit nejpozději do 15. 3. 2022.
Do žádosti je nutno uvést počet osob, které se zúčastní, lokalitu, kterou chtějí uklízet - pozor, je potřeba aby se
jednalo o pozemek ve vlastnictví SMOL, kontakt na toho, kdo bude akci organizovat. Pokud se rozhodnou
uklízet pozemky soukromé nebo jiných společností, např. povodí Moravy, ať kontaktují majitele a dohodnou se
s ním na zajištění odvozu odpadu a vybavení pomůckami.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miroslav Charouz

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


