
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 2 / 2023 01. 02. 2023 / 20:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Petr Rajt, Tomáš Konečný, Jan Žůrek, Mgr.
Luděk Kvapil Ph.D., Ing. Antonín Kopečný, Pavel Sklenář, prof. MuDr. Roman Havlík Ph.D.,
Lenka Jurová, Martin Urbášek

Hosté: MP Olomouc str. Schwanzer J, Bc. Čermák J.

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

Usnesení:
Projednání dokladů k vyjádření,
Obecné informace,
Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů,
Projednání žádostí a podnětů,
Dílčí návrhy na plán práce 2023

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR
Byla projednána situace v Lošově, ze strany komise je nadále požadavek na provádění kontroly parkování na
veřejné zeleni a na chodnících, kde dochází k poškozování dlažby

3 Vystoupení hostů

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Starší požadavky
Zápis č. 9/2022 ze dne 14. 09. 2022: 1. údržba zeleně, ořez porostů - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 14. 09. 2022: 2. Reklamace opravy VO v ul. Zlaté Doly - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 14. 09. 2022: umístění kontejneru na olej - Předáno
Zápis č. 9/2022 ze dne 14. 09. 2022: odborná kontrola stromu - Před uzavřením
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: umístění zrcadla - Předáno
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: vyčištění příčných žlabů - Předáno
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: údržba zastávky MHD - Předáno
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: upevnění dopravní značky - Předáno
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: sečení trávy ul. Lenhartova - Vyřešené

5 Projednávané záležitosti

5.1 Pořádání akcí ve spolupráci s KMČ
komise schvaluje finanční spoluúčast na těchto akcích:
- pořádání společenského plesu SDH Lošov se spoluúčastí 2.000,-Kč
- organizace Lošovských hodů 3.500,-Kč
- pořádání akcí pro veřejnost ve spolupráci s SK Lošov ve výši celkem 30.000,-Kč

5.2 Činnost pracovníka zajišťujícího úklid v obci
Komise se shodla s KMČ Radíkov, Sv. Kopeček i Droždín na nevhodnosti systému na který jsme v minulosti
marně upozorňovali, a sice není možné aby jeden člověk dlouhodobě prováděl úklid ve čtyřech obcích.
Předsedové KMČ zpracují dopis adresovaný městu ve smyslu žádosti o řešení tohoto problému



5.3 Platnost vyhlášky o užívání zábavné pyrotechniky
KMČ se připojuje k požadavku na rozšíření vyhlášky o užívání zábavné pyrotechniky v katastru Svatý Kopeček
o územní katastr Lošov

5.4 Nové lavičky
V případě realizace nových laviček komise souhlasí s jejich umístěním do prostoru stávajícího dětského hřiště

5.5 Realizace krajinných prvků v Lošově
Komise souhlasí s realizací krajinných prvků (aleje, mokřady) tak, jak byla prezentována studie na veřejném
projednání v červnu loňského roku v KD Lošov  

5.6 Zajištění provozu obecní studny
zástupci SK Lošov požádali o podporu při zajištění provozu obecní studny v křižovatce Svolinského x Hliník, kdy
se vzhledem k  zvedajícím nákladům nevyplatí starat se o provoz zařízení sloužícího občanům z prostředků SK,
které jsou v poslední době velmi omezeny.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

7 Nové požadavky

1 Žádost o přezkum možnosti zajištění provozu obecní studny

KMČ žádá magistrát o přezkoumání možnosti zajištění provozu obecní studny, která je nadále prospěšným
zdrojem vody pro místní občany a je škoda ji odstavit.

2 Žádost o zpracování projektu - Chodník na ul. Svolinského

se zvyšující intenzitou provozu vozidel i chodců se stal rizikovým pohyb v prostoru os zatáčky u přehrady
směrem k hasičské zbrojnici na ul. Svolinského. KMČ z tohoto důvodu žádá magistrát o zahájení přípravy
projektu a stavebního povolení na tento nebezpečný úsek

3 Žádost o kontrolu schválených projektů

V Lošově se nachází několik překopů a oprav komunikací, které se postupně stávají zdrojem propadu částí
místních komunikací a nebezpečím jak pro chodce tak provoz vozidel včetně nemotorových. Žádáme o
provedení kontroly a zajištění pořádku v souladu se stavebními předpisy.

8 Obecné informace
postupně se mění způsob elektronické komunikace s občany, je třeba věnovat pozornost mailové poště,
případně včas nahlásit změnu adresy a zájem o zasílání informací touto cestou. 
termín přístího jednání KMČ je 1. března v 19,00 v KD Lošov. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 17. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miroslav Charouz

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


