Zápis a usnesení č. 26 ze zasedání Rady města Loštice
konaného 20. 01. 2020
(volební období 2018 – 2022)

Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Mgr. Pavel Kuba, Mgr. Blanka
Zdráhalová, Ing. Pavel Rulíšek
Starostka předložila radním následující program zasedání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání RM
2. Organizační
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Různé
RM tento program poměrem hlasů 5:0:0 schválila
Poměr hlasování je uváděn takto: PRO:PROTI:ZDRŽEL SE
Starostka provedla kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 25
Usnesení 25/685: RM schvaluje doporučení komise pro životní prostředí doplnit do smluv o
poskytnutí dotace z rozpočtu města požadavek poskytovatele dotace „Příjemce dotace se
zavazuje, že na svých akcích nebude využívat jednorázové plastové kelímky za účelem
prodeje a konzumace nápojů o obsahu 0,3 l a 0,5 l – pořadatelé akcí mají možnost
zapůjčení vratných plastových kelímků od města Loštice – podmínky zápůjčky vratných
kelímků jsou zveřejněny na webových stránkách města, příp. je možno získat osobně u
vedoucího městského kulturního střediska Loštice, tel: 731501016; v případě, že vratné
kelímky nejsou pro pořadatele vhodným řešením, je možné při konzumaci nápojů používat
náhradou biologicky rozložitelné obaly. Při nedodržení podmínky poskytnutí dotace bude
organizátorovi odeslán dopis s konstatováním, že byla porušena smlouva o poskytnutí
dotace a subjekt v příštím roce neobdrží dotaci“. RM pověřuje komisi životního prostředí
k provádění kontrol nad schváleným opatřením.
RM schvaluje tyto další doporučení komise pro životní prostředí:
-splněno
- poslat na svaz měst a obcí nesouhlas s připravovaným stavebním zákonem.
-trvá
1. RM projednala průměrné přepočtené stavy pracovníků městského úřadu k 1. 1. 2020.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/702: RM schvaluje průměrné přepočtené počty pracovníků městského
úřadu ve výši 17,93 ke dni 1. 1. 2020, z toho 2 pracovníci v organizační složce Městské
kulturní středisko a knihovna Loštice.
2. RM projednala změny ve „Vymezení funkcí u příkazce, správce rozpočtu a hlavní účetní
od 1. 1. 2020“. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/703: RM schvaluje „Vymezení funkcí u příkazce, správce rozpočtu a hlavní
účetní od 1. 1. 2020“, dle přílohy.
3. RM projednala možnost poskytnutí finančního daru panu E. H., bytem Loštice, za úspěšnou
reprezentaci Města Loštice na Mistrovství republiky v cyklokrosu. Po projednání schválila
RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/704: RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč panu E.
H., bytem Loštice. Částka bude vyplacena po schválení rozpočtu z § 6171 pol. 5194. RM
pověřuje starostku Města Loštice podpisem darovací smlouvy.
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4. RM se seznámila s Protokolem o kontrole ČIŽP, která se uskutečnila dne 18. 12. 2019
v příspěvkové organizaci Základní škola Loštice – předmět kontroly: kontrola zdrojů
znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. v kontrolovaném
období od 1. 1. 2017 do 18. 12. 2019, dle přílohy. Po projednání RM schválila poměrem hlasů
5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/705: RM bere na vědomí Protokol o kontrole ČIŽP, která se uskutečnila
dne 18. 12. 2019 v příspěvkové organizaci Základní škola Loštice – předmět kontroly:
kontrola zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
v kontrolovaném období od 1. 1. 2017 do 18. 12. 2019, dle přílohy.
5. RM projednala předloženou žádost KDU-ČSL o konání společenského plesu – „Lidový
ples“, který se uskuteční dne 25. 1. 2020 v MěKS Loštice od 20.00 hod. Dále RM projednala
žádost KDU-ČSL o osvobození místního poplatku ze vstupného a výši nájemného v MěKS.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/706: RM schvaluje žádost KDU-ČSL o osvobození místního poplatku ze
vstupného a výši nájemného v MěKS, které bude pořadatelům účtováno ve výši
stanovené pro zájmové sdružení ve městě 2.420,00 Kč dle závazného Ceníku pronájmu
prostor MěKS, jedná se o částku na krytí režijních nákladů provozu kulturního domu.
6. RM projednala Směrnici č. 1/2020 o cestovních náhradách s účinností od 1. 1. 2020, kterou
se ruší Směrnice č. 2/2017 o cestovních náhradách. Po projednání schválila RM poměrem
hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/707: RM schvaluje VP - Směrnici č. 1/2020 o cestovních náhradách
s účinností od 1. 1. 2020, kterou se ruší Směrnice č. 2/2017 o cestovních náhradách ze
dne 25. 01. 2017.
7. RM projednala žádost paní J. R. o prodloužení nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 748/12 na
Hradské ulici v Lošticích. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/708: RM schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 748/12 na
Hradské ulici v Lošticích paní J. R. do 31. 01. 2021.
8. RM projednala žádost Lesů ČR, s. p. o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Jedná se o 9 ks olší lepkavých a 3 ks javorů ztepilých na pozemku p. č. 297/5 v k. ú.
Žádlovice, 7 ks olší lepkavých na pozemku p. č. 369/1 v k. ú. Žádlovice, 6 ks olší lepkavých a
l ks javoru ztepilého na pozemku p. č. 285 v k. ú. Žádlovice. Důvodem kácení je realizace
stavby „VN U Pily“ v Žádlovicích. Ve věci kácení předmětných stromů byla žadatelem na
MěÚ Mohelnice podána žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/709: RM schvaluje kácení 9 ks olší lepkavých a 3 ks javorů ztepilých na
pozemku p. č. 297/5 v k. ú. Žádlovice, 7 ks olší lepkavých na pozemku p. č. 369/1 v k. ú.
Žádlovice, 6 ks olší lepkavých a l ks javoru ztepilého na pozemku p. č. 285 v k. ú.
Žádlovice za předpokladu, že MěÚ Mohelnice, odb. ŽP vydá souhlasné závazné
stanovisko o zásahu do VKP.
9. RM projednala návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje na Město Loštice. Předmětem smlouvy jsou 3 ks ručních
radiostanic Easy Plus a 2 ks jednonásobných nabíječů v celkové hodnotě 24.027,82 Kč.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/710: RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v celkové hodnotě 24.027,82 Kč na
Město Loštice (3 ks ručních radiostanic Easy Plus a 2 ks jednonásobných nabíječů).
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10. RM projednala návrhy na nové umístění zasedací místnosti, kanceláře úseku investic a
stavebního řízení a kanceláře vedoucího úseku technické správy a údržby města v prostorách
radnice po přesunutí pokladny a matriky do přízemí MÚ Loštice, viz varianty situačních
návrhů. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/711: RM schvaluje umístění zasedací místnosti do prostor bývalé matriky,
přemístění kanceláře úseku investic a stavebního řízení do prostor kanceláře bývalého
tajemníka MěÚ a přesun kanceláře vedoucího úseku technické správy a údržby města
do prostor současné zasedací místnosti.
11. RM projednala Státním pozemkovým úřadem předložený návrh na směnu pozemků p. č.
203/8 v k. ú. Žádlovice ve vlastnictví SPÚ za pozemky p. č. 203/19 a p. č. 351/9 v k. ú.
Žádlovice ve vlastnictví města, viz příloha. RM projednala vyjádření starostky města ve věci
navrhované směny, viz příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 26/712: RM bere na vědomí návrh na směnu pozemků p. č. 203/8 v k. ú.
Žádlovice ve vlastnictví SPÚ za pozemky p. č. 203/19 a p. č. 351/9 v k. ú. Žádlovice ve
vlastnictví města, viz příloha. RM bere na vědomí vyjádření starostky města ve věci
navrhované směny, viz příloha a RM vyslovuje s ním souhlas.
12. RM se seznámila s ústním vyjádřením katastru nemovitostí, pracoviště Šumperk, že
v minulosti došlo k chybnému dělení pozemku p. č. 1059/2 v k. ú. Loštice, obec Loštice,
katastr nemovitostí navrhuje opravu rozdělení pozemku p. č. 1059/2 viz předložený návrh,
kterým bude poloha pozemku kopírovat veřejné prostranství města, s opravou musí souhlasit
všichni účastníci, kterých se změna dotýká. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0
toto usnesení:
Usnesení 26/713: RM souhlasí s opravou umístnění pozemku p. č. 1059/2, viz situační
zákres do katastrální mapy předložený katastrem nemovitostí, katastrální pracoviště
Šumperk.
13. RM projednala žádost KAMENOLOMŮ ČR, Polanecká 849, Svinov s ukládáním
výkopových zemin, skrývkových hmot a vedlejších produktů na část pozemku p. č. 2189
v k. ú. Loštice, obec Loštice ve vlastnictví města Loštice, viz příloha. RM se seznámila
s vyjádřením ředitele Loštické lesní s.r.o., která má pozemek v dlouhodobém pronájmu,
pozemek plní funkci lesního pozemku, k žádosti KAMENOLOMŮ ČR, Polanecká 849,
Svinov. RM se seznámila s negativním stanoviskem komise životního prostředí k žádosti
KAMENOLOMŮ ČR, Polanecká 849, Svinov. Po projednání RM schválila poměrem hlasů
5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/714: RM neschvaluje žádost KAMENOLOMŮ ČR, Polanecká 849, Svinov
s ukládáním výkopových zemin, skrývkových hmot a vedlejších produktů na část
pozemku p. č. 2189 v k. ú. Loštice, obec Loštice ve vlastnictví města Loštice v souladu
s vyjádřením ředitele Loštické lesní s.r.o. a v souladu s vyjádřením komise životního
prostředí rady města, důvodem je požadavek na odtěžení lesního porostu v místě
ukládání výkopových zemin to je v rozporu s kůrovcovou kalamitou, kdy jsou zastaveny
úmyslné těžby a jsou prováděny pouze vynucené, nahodilé těžby, současně odtěžením
plochy dojde k destabilizaci porostního okraje (návětrná strana), v neposlední řadě
zmole, kterou žadatel navrhuje zasypat zajišťuje odvod povrchových vod z celé
gravitující části (od Luží), zasypáním zmole by došlo k významné změně svodu
povrchových srážkových vod do údolí.
14. RM projednala nabídku technického dozoru staveb pana M. W. na provádění technického
dozoru stavby „Mateřská škola – stavební úpravy – změna užívání na základní uměleckou
školu – Loštice“ za celkovou cenu 70.000,00 Kč bez DPH.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
3

Usnesení 26/715: RM schvaluje nabídku technického dozoru staveb pana M. W. na
provádění technického dozoru stavby „Mateřská škola – stavební úpravy – změna
užívání na základní uměleckou školu – Loštice“ za celkovou cenu 70.000,00 Kč bez DPH.
RM ukládá starostce města uzavřít smlouvu na provádění technického dozoru stavby
„Mateřská škola – stavební úpravy – změna užívání na základní uměleckou školu –
Loštice“.
15. RM se seznámila s vývojem počtu obyvatel města Loštice, kdy počet obyvatel města
neustále klesá, počet úmrtí převyšuje téměř dvojnásobně počet narozených osob a populace
obyvatel dál stárne, viz příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 26/716: RM bere na vědomí vývoj počtu obyvatel města Loštice.
16. RM projednala darovací smlouvu mezi obdarovaným městem Loštice a dárcem panem R.
Č., Loštice na poskytnutí věcného daru, viz příloha.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/717: RM schvaluje darovací smlouvu mezi obdarovaným městem Loštice a
dárcem panem R. Č., Loštice na poskytnutí věcného daru, viz příloha.
17. RM projednala návrh smlouvy mezi městem Loštice, IČ: 00302945, se sídlem nám. Míru
66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (budoucí povinná)
a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, zast. Ing. M. B., IČ: 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady (budoucí oprávněná) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby IV-12-8017352/2, Loštice – č. parc. 1529/1,2 BD 8 b.j. NNk, na pozemcích
budoucího povinného p. č. 1531/1 a p. č. 1536 v k. ú. Loštice (lokalita Sídliště/Hradská),
v předpokládaném rozsahu věcného břemene v délce 57 metrů, za jednorázovou náhradu ve
výši 3.150,00 Kč, ke které bude přičtena DPH.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/718: RM schvaluje smlouvu mezi městem Loštice, IČ: 00302945, se sídlem
nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zast. Ing. M. B., IČ: 47195355, Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (budoucí oprávněná) o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8017352/2, Loštice – č. parc.
1529/1,2 BD 8 b.j. NNk, na pozemcích budoucího povinného p. č. 1531/1 a p. č. 1536
v k. ú. Loštice (lokalita Sídliště/Hradská), v předpokládaném rozsahu věcného břemene
v délce 57 metrů, za jednorázovou náhradu ve výši 3.150,00 Kč, ke které bude přičtena
DPH. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
18. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 17. 10. 2007
mezi městem Loštice, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČ: 00302945, zast.
Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (pronajímatel) a Českým rybářským svazem,
z.s., místní organizací Loštice, se sídlem U Valchy č. ev. 75, 789 83 Loštice, zast. A. K.,
předsedou místní organizace a V. H., jednatelem místní organizace (nájemce), kdy se počínaje
dnem platnosti tohoto dodatku sjednaný účel nájmu rozšiřuje o následující využití předmětu
nájmu nájemcem: „Nájemce je oprávněn předmět nájmu využívat pro krátkodobé ubytování
osob v souvislosti s konáním sportovních a kulturních akcí na území města.“ Po projednání
RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/719: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne
17. 10. 2007 mezi městem Loštice, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČ:
00302945, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (pronajímatel)
a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Loštice, se sídlem U Valchy č. ev.
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75, 789 83 Loštice, zast. A. K., předsedou místní organizace a V. H., jednatelem místní
organizace (nájemce), kdy se počínaje dnem platnosti tohoto dodatku sjednaný účel
nájmu rozšiřuje o následující využití předmětu nájmu nájemcem: „Nájemce je
oprávněn předmět nájmu využívat pro krátkodobé ubytování osob v souvislosti
s konáním sportovních a kulturních akcí na území města.“ RM pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
19. RM projednala žádost paní S. H., místopředsedkyně Jezdeckého klubu Loštice, IČ:
48005673, se sídlem Malé náměstí 430, 789 83 Loštice o trvalou úpravu dopravního značení
na silnici č. III/37327 v m. č. Žádlovice mezi křižovatkou u restaurace Na Pešti a křižovatkou
u zámku – snížení maximální rychlosti vozidel na 30 km/hod. a značky „pozor koně“,
konkrétně instalaci dopravních značek A 13 a B 20a na začátku a na konci úseku, a to
z důvodu zvýšení bezpečnosti pohybu osob a zvířat na komunikaci, když se v poslední době
zvýšil výskyt kolizí mezi vozidly a jezdci na koních.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/720: RM bere na vědomí žádost paní S. H., místopředsedkyně Jezdeckého
klubu Loštice, IČ: 48005673, se sídlem Malé náměstí 430, 789 83 Loštice o trvalou
úpravu dopravního značení na silnici č. III/37327 v m. č. Žádlovice mezi křižovatkou u
restaurace Na Pešti a křižovatkou u zámku – snížení maximální rychlosti vozidel na 30
km/hod. a značky „pozor koně“, konkrétně instalaci dopravních značek A 13 a B 20a na
začátku a na konci úseku, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti pohybu osob a zvířat na
komunikaci, když se v poslední době zvýšil výskyt kolizí mezi vozidly a jezdci na koních,
žádost předána stavební a dopravní komisi rady města k řešení.
20. RM projednala žádost paní I. Ž., 725 29 Ostrava-Petřkovice o pronájem části pozemku p.
č. 182/10 v k. ú. Žádlovice, druh pozemku vodní plocha, způsob využití: zamokřená plocha, o
velikosti cca 400 m2, z důvodu užívání pozemku k rekreaci s lehce odstranitelnou stavbou o
rozměrech 4x5 metrů. Jde o nájem po p. J. R., 789 85 Mohelnice, který dne 18. 12. 2019
nájem vypověděl a odstoupil od nájemní smlouvy ze dne 11. 7. 2003. Po projednání RM
schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/721: RM schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku
p. č. 182/10 v k. ú. Žádlovice, druh pozemku vodní plocha, způsob využití: zamokřená
plocha, o velikosti cca 400 m2, z důvodu užívání pozemku k rekreaci s lehce
odstranitelnou stavbou o rozměrech 4x5 metrů, a to za podmínek:
- nájem bude sjednán za cenu v místě obvyklou
- doba nájmu na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou tři měsíce bez udání důvodu.
21. RM projednala žádost Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště
Šumperk, Americká 479/2, 787 91 Šumperk
- o vyjádření k návrhu změny druhu pozemku u pozemku p. č. 1991/10 v k. ú. Loštice
z druhu pozemku „trvalý travní porost“ na druh pozemku „zahrada“ (protokol č. 168)
- o vyjádření k návrhu sloučení pozemků p. č. 454/1 a p. č. 465 do jednoho pozemku p. č.
454/1 v k. ú. Loštice (protokol č. 179)
- o vyjádření k návrhu sloučení pozemků p. č. 459/2 a p. č. 459/4 do jednoho pozemku, jde
o pozemku v areálu sběrného dvora (protokol č. 180)
- o vyjádření k návrhu sloučení pozemků p. č. 510/1 a p. č. 728/3 do jednoho pozemku, ul.
Nová (protokol č. 181)
- o vyjádření k návrhu sloučení pozemků p. č. 779/4, p. č. 779/5 a p. č. 780/3 do jednoho
pozemku, ul. Trávník u pí M. (protokol č. 188)
- o vyjádření k návrhu změny druhu pozemku u pozemku p. č. 772/2 z druhu pozemku
„zastavěná plocha a nádvoří“, způsob využití „společný dvůr“ na druh pozemku
„zahrada“, před domem pí J. (protokol č. 191)
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-

o vyjádření k návrhu změny druhu pozemku u pozemku p. č. 774/4 z druhu pozemku
„zastavěná plocha a nádvoří“, způsob využití „společný dvůr“ na druh pozemku
„zahrada“, před domem p. Z. (protokol č. 192)
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/722: RM schvaluje žádost Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrálního pracoviště Šumperk, Americká 479/2, 787 91 Šumperk a souhlasí se
změnami v katastrálním území Loštice:
- s návrhem změny druhu pozemku u pozemku p. č. 1991/10 v k. ú. Loštice z druhu
pozemku „trvalý travní porost“ na druh pozemku „zahrada“ (protokol č. 168);
- s návrhem sloučení pozemků p. č. 454/1 a p. č. 465 do jednoho pozemku p. č. 454/1
v k. ú. Loštice (protokol č. 179);
- s návrhem sloučení pozemků p. č. 459/2 a p. č. 459/4 do jednoho pozemku, areál
sběrného dvora (protokol č. 180);
- s návrhem sloučení pozemků p. č. 510/1 a p. č. 728/3 do jednoho pozemku, ul. Nová
(protokol č. 181);
- s návrhem sloučení pozemků p. č. 779/4, p. č. 779/5 a p. č. 780/3 do jednoho
pozemku, ul. Trávník (protokol č. 188);
22. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu, úseku silničního hospodářství
a speciálního stavebního úřadu a Odboru životního prostředí:
úsek oddělení stavebního úřadu:
- souhlas s vydáním povolení pro stavbu – Úprava veř. prostranství ul. Pod Luštěm –
MK, chodníky, VO – propoj s ulicí Olomouckou – p. č. 1261/1, 1262/1, 1840/1
a 2259/80 v k. ú. Loštice
- územní souhlas s umístěním stavby – vodovodní přípojka pro RD Pod Luštěm 663/22
(J. K., Ing. H.)
- oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – Mateřská škola –
stav. úpravy změna na ZUŠ, ul. Trávník 595/8 (město Loštice, H.)
- oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky – pro umístění stavby přeložky
vzdušného vedení NN el. energie, Loštice Pod Ohrádkou, kvůli stavbě vodní nádrže
(ČEZ Distribuce, ENCO group)
- oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – spojovací krček mezi
areály firmy ZLKL (ZLKL, Prokastav)
- rozhodnutí – schválení stavebního záměru – přístřešek u RD ul. U Valchy 403/5, p.č.
16789 k.ú. Loštice (S.)
- společný souhlas – přístavba otevřeného přístřešku u RD ul K Pešti 759/30, p.č. 269/5
a 269/10, k.ú. Loštice (Z.)
- sdělení o provedení kontrolní prohlídky na stavbě – RD V. S. p.č. 203/44 k.ú.
Žádlovice + protokol
úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad:
- oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení PÚP – silnice II. a III. třídy, MK a účelové
komunikace ve správním obvodu ORP Mohelnice – zřizování pracovních míst pro
odstraňování havárií vodovodní a kanaliz. sítě, do 31. 12. 2020 (ŠPVS)
- oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení PÚP – PK v ORP Mohelnice – správa a
údržba, měření a opravy PK, do 31.12.2020 (Správa silnici OK)
- oznámení o zahájení stavebního řízení – Úprava veř. prostr. Pod Luštěm – MK,
chodníky, VO (město Loštice, Ing. Tužín)
- společné povolení – parkoviště Sokolská ulice Loštice – SO 01 parkoviště, IO 01
odvodnění, osvětlení (ZLKL, Prokastav)
- rozhodnutí – povolení úpravy sjezdu – akce Novostavba RD, zřízení sjezdu na silnici
č. III/03539 (S., A., Quality house)
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Odbor životního prostředí:
- rozhodnutí – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF – p.č. 1718/125 a 1718/126 (S.,
A.)
- závazné stanovisko – souhlas k trv. odnětí půdy ze ZPF – novostavba výrobní haly
Maksantova, Olomoucká 784/116 (ZLKL)
- závazné stanovisko – souhlas k trv. odnětí půdy ze ZPF – spojovací krček mezi areály
firmy ZLKL, Olomoucká 784/116 (ZLKL)
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/723: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu, úseku silničního
hospodářství a speciálního stavebního úřadu a Odboru životního prostředí.
23. RM projednala provedení dopravního značení ve městě – ulice U Vody, Sídliště,
Žádlovice a Moravičanská, RM projednala cenovou nabídku Dopravní značení
Svoboda,Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany na realizaci, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/724: RM schvaluje dopravní značení navržené dopravní a stavební komisí
rady města – ulice U Vody, Sídliště, Žádlovice a Moravičanská. RM schvaluje cenovou
nabídku Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany
viz příloha (demontáž stávajícího dopravního značení provede technický úsek města),
RM ukládá dopravní a stavební komisi před provedením změny dopravního značení na
Sídliště informovat o plánované změně občany všemi informačními prostředky.
26. RM projednala žádost Jednoty SD Zábřeh na Moravě na zábor chodníku před obchodním
centrem COOP Jednoty Zábřeh na Moravě dne 7. 2. 2020 v termínu od 7.00 hod. do 10.00
hod. – na chodník žádají umístit prezentovaný automobil, který bude hlavní výhrou v soutěži
řetězce, stánek s ozvučením atd. viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů
5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/725: RM schvaluje žádost Jednoty SD Zábřeh na Moravě na zábor
chodníku před obchodním centrem COOP Jednoty Zábřeh na Moravě dne 7. 2. 2020
v termínu od 8.00 hod. do 11.00 hod. za podmínek zajištění maximální bezpečnosti
občanů, při akci nesmí dojít k poškození veřejné zeleně lemující chodník a dále
podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou k záboru veřejných prostranství.

Dne 20. 01. 2020 zapsal: Jan Konečný
………………………………….
Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

…….………………………
Jan Konečný
místostarosta
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