
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 4 / 2022 06. 04. 2022 / 20:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: MUDr. Roman Havlík

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Projednání 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

Zástupci Městské policie informovali o tom, že v Lošově nemají žádné problémy. Předseda komise je požádal,
aby častěji večer zajeli do Lošova a dohlédli na zranitelné účastníky provozu, zejména děti, a pokud jak jezdí na
koloběžkách a kolech bez řádného vybavení a jsou snadno přehlédnutelní, nechť je vybaví reflexními pásky,
které jím předá   

03 Vystoupení hostů

MUDr. Roman Havlík, informoval o možné budoucí potřebě ubytování ukrajinských uprchlíků v Lošově, členové
komise se shodli, že lze uvažovat o ubytování několika maminek s dětmi v bývalé škole, ale je nutno dobudovat
sociální zařízení.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Požadavek na TSMO - V realizaci
Požadavek na TSMO - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: požadavek ODÚR a TSMO - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Realizace pracovníka zajišťujícího úklid obce - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

Množí se případy, kdy lidé vozí rumisko z domácích bouraček do lesních cest v okolí, pro tuto činnost si musí
občané nejdříve zajistit souhlas příslušných majitelů lesů, a to Správy lesů města Olomouce nebo Českých lesů.
Komise schválila pro pořádání společenských akcí ve spoluúčasti KMČ
Na lošovské hody 3 000,- Kč
Pro SK Lošov na pořádání Svatojakubské noci, Dětského dne, Ahoj léto, Ahoj prázdniny, Halloweenu pro děti a
rozsvícení vánočního stromu 25 000,- Kč



Komise schválila 22 000,- Kč na úhradu za vydání Lošovské ročenky 2021

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Komise souhlasí se směnou pozemků, Spisová značka: S-SMOL/016658/OMA-/Peň, ve vlastnictví SMOO parc.
č. 156 orná půda ve výměře 1198 m2 v k. ú. Lošov a parc. č. 1745 trvalý travní porost o výměře 1340 m2 v k. ú.
Lošov, za pozemky ve spoluvlastnictví Karla Smékala, Michala Smékala a Pavla Smékala, parc. č. 1771 orná
půda o výměře 1951 m2 v k. ú. Lošov, parc. č. 1889/1 orná půda o výměře 2637 m2 v k. ú. Lošov. Směna
pozemků je provedena v souvislosti s výsadbou Lipové aleje k hvězdárně.
Komise souhlasí s prodejem časti pozemku,                                                              Spisová značka:
S-SMOL/016658/OMA-/Peň, parc. č. 235 ostatní plocha o výměře 72 m2 v k. ú. Lošov Lence Formánkové, která
tuto část pozemku  v současnosti užívá.

07 Nové požadavky

1 údržba lesa na silnici Velká Bystřice - Lošov

1 KMČ žádá Správu lesů města Olomouce, aby odstranila z blízkosti silnice Velká Bystřice - Lošov všechny
stromy, nebo jejich části, které hrozí při poryvech větru spadnutím na silnicí, a ohrožují bezpečnost účastníků
provozu, přitom se zaměřit na uschlé stromy či jejich části.

2 úprava provozu linky č. 11

2 KMČ žádá odbor dopravy a územního rozvoje o prodloužení linky trasy autobusu s odjezdem ze zastávky
Lošov, Svolinského v 06.57 hod až na zastávku Ladova, z důvodu umožnění dojíždění žáků do základních a
středních škol až v oblasti Hejčína

08 Obecné informace

Pořádání venkovních akcí u nás a v okolních obcích, kde je prodlouženo ukončení akce do nočních hodin dle
vyhlášky Statutárního města Olomouc č 2/2022 o nočním klidu.

Lošov

6.2022 Dětský den
8.2022 Hasičská soutěž
Radíkov
4.2022 Hodová zábava (venkovní hřiště za Hruškou)
6.2022 Sousedské posezení (venkovní hřiště za Hruškou)
6.2022 130 založení SDH (venkovní hřiště za Hruškou)
7.2022 Mezinárodní setkání hasičů (venkovní hřiště za Hruškou)
Svatý Kopeček
5.2022 Svatokopecké hody (fotbalové hřiště)
5.2022 Svatokopecké hody (fotbalové hřiště)
4.2022 Lení kino (fotbalové hřiště)
7.2022 Lení kino (fotbalové hřiště)
8.2022 Lení kino (fotbalové hřiště)
9.2022 Lení kino (fotbalové hřiště)
9.2022 Dřevorubecké závody (fotbalové hřiště)
 
V minulých dnech byl nainstalován zpomalovací retardér na ulici Lenhartova a dopravní zrcadlo na křížení ulic
Liškovská, Svolinského.
 
Příští schůze komise se uskuteční ve středu 4.května ve 20,00 hod.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 14. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miroslav Charouz

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


