
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 9 / 2022 14. 09. 2022 / 20:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Petr Rajt, Tomáš Konečný, Jan Žůrek, Ing.
Antonín Kopečný, Pavel Sklenář

Hosté: strážníci MP Olomouc p. Arnošt a Januška

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Projednání podkladů k vyjádření

- Obecné informace

- Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

- Projednání plánu schůzí v příštím roce

- Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

strážníky MP OL jsme seznámili se situací v obci a požádali aby příležitostně zkontrolovali skalku pod Lošovem,
kde zejména před víkendem a během něj dochází ke znečišťování tohoto prostoru odpadky. Dále komise
požádala o náhodné měření rychlosti v obci, jsou místa kde není chodník, např. při příjezdu od Sv. Kopečka,
nebo u přechodu pod školou a je stále hodně řidičů kteří se neumí chovat slušně a zbytečně překračují svou
rychlost. Rovněž komise požádala o důsledné kontrolování parkujících vozidel na průjezdu obcí, občané
nevyužívají prostor k parkování u svých nemovitostí a nedodržují zákonný limit 3 metry pro každý směr jízdy. 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
TSO ořezání větví keřů - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: údržba lesa na silnici Velká Bystřice - Lošov - Předáno
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: úprava provozu linky č. 11 - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 01. 06. 2022: vyčištění kanalizace - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Ořez zeleně - Předáno
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: sekání trávy - Předáno
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: využití bývalé školy - V realizaci

05 Projednávané záležitosti



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 1. údržba zeleně, ořez porostů

žádáme TSMO o ořezání větví které zasahují do vozovky v části ul. Svolinského od zatáčky u přehrady po
odbočku Na Hrázi a posečení trávy v příkopě na ul. Lenhartova u chatoviska, minule toto firma opomněla.

2 2. Reklamace opravy VO v ul. Zlaté Doly

po opravě kabelu veřejného osvětlení nejsou řádně uloženy dlažební kostky do betonu ve vozovce.

3 umístění kontejneru na olej

žádáme TSMO o umístění kontejneru na olej v prostoru u hasičské stanice

4 odborná kontrola stromu

komise žádá odbor veřejné zeleně o provedení revize stavu borovice na ul. Strmá kde ve zvýšené míře opadává
jehličí, toto může být příčinou úrazu chodců - uklouznutí

08 Obecné informace

Město Olomouc zve občany na konferenci "rodina v mezních situacích" na termín 20. 10. 2022 v budově
Hynaisova 10 viz registrace na "prorodinu.olomouc.eu"
termín přístího jednání komise bude 5. října 2022 v 19 hodin

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 20. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miroslav Charouz

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


