Zápis a usnesení č. 39 ze zasedání Rady města Loštice
konaného 31. 08. 2020
(volební období 2018 – 2022)

Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Mgr. Pavel Kuba, Rostislav
Faltýnek, Mgr. Blanka Zdráhalová
Starostka předložila radním následující program zasedání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání RM
2. Organizační záležitosti
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. 38
RM revokuje Usnesení 37/1046 takto:
Usnesení 38/1068: RM schvaluje cenovou nabídku společnosti PKV BUILD s.r.o., Senožaty
284, Humpolec, 396 01, IČ: 28149785 na dotační management a energetický posudek FVE
ZŠ Loštice ve výši 179.500,00 Kč bez DPH, viz příloha. RM ukládá starostce města uzavřít
s dodavatelem smlouvu na dotační management a energetický posudek FVE ZŠ Loštice
- trvá
Usnesení 38/1071: RM bere na vědomí žádost obce Líšnice o zařazení obce Líšnice do
školského obvodu města Loštice pro zajištění předškolního vzdělávání v Mateřské škole
Loštice a pro zajištění základního školního vzdělání v Základní škole Loštice. RM ukládá
starostce města požádat o vyjádření ředitele škol k žádosti obce Líšnice
- splněno
Usnesení 38/1076: RM neschvaluje doplnění dalšího kontejneru na směsný komunální
odpad do lokality Pod Ohrádkou. RM ukládá vyzvat vlastníky nemovitostí Pod Ohrádkou
k důslednému třídění komunálního odpadu, aby nedocházelo k znečišťování okolí
kontejneru, včetně upozornění na další možný postup řešení
- splněno
1. RM projednala Rozpočtové opatření č. 10/2020.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1078: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2020, dle přílohy.
2. RM se seznámila s hospodařením Města Loštice k 31. 7. 2020
Po projednání schválila RM poměrem hlasů: 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1079: RM schvaluje hospodaření Města Loštice k 31. 7. 2020, dle přílohy.
3. RM projednala provedení veřejnosprávních kontrol v ZŠ, MŠ a ZUŠ.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1080: RM nařizuje provedení veřejnosprávních kontrol za rok 2019, a to
takto: v Základní škole, okres Šumperk, příspěvkové organizaci, Komenského 17,
Loštice provede kontrolu Bc. Š. H. S. a E. B., a to 24. 9. 2020. V Základní umělecké
škole A. Kašpara Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizaci, Trávník 596, Loštice
provede kontrolu E. B., a to 23. 9. 2020. V Mateřské škole, okres Šumperk, příspěvkové
organizaci, Trávník 595 provede kontrolu E. B., a to 22. 9. 2020. RM ukládá starostce
vydání pověření ke kontrole a oznámení termínu školám.
1

4. RM projednala stížnost Společenství vlastníků v panelovém domě Sokolská 557, Loštice na
poničené svodové lapače vody, které poškodili pracovníci tech. správy.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1081: RM schvaluje proplacení nákladů na opravu svodů, které provedlo
Společenství vlastníků panelového domu Sokolská 557 v doložené částce 1 605,- Kč, a to
na účet SVJ Loštice, Sokolská 557.
5. RM se seznámila s Informací o zahájení školního roku 2020/2021 v Základní škole Loštice,
které se uskuteční dne 1. 9. 2020, viz příloha a s Opatřením ředitele ZŠ Loštice k provozu
školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19, viz příloha. Po projednání schválila
RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1082: RM bere na vědomí Informaci o průběhu zahájení školního roku
2020/2021 v Základní škole Loštice, které se uskuteční dne 1. 9. 2020, viz příloha. RM
bere na vědomí Opatření ředitele ZŠ Loštice k provozu školy ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke Covid-19, viz příloha.
6. RM projednala stanoviska ředitelů MŠ a ZŠ k žádosti obce Líšnice o zařazení obce Líšnice
do školského obvodu Loštic pro zajištění předškolního vzdělávání v Mateřské škole Loštice a
pro zajištění základního školního vzdělání v Základní škole Loštice pro děti ze správního
obvodu Líšnice viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1083: RM souhlasí, na základě stanoviska ředitele ZŠ, se zařazením obce
Líšnice do školského obvodu města Loštice základního školního vzdělání v Základní
škole Loštice. RM nesouhlasí, na základě stanoviska ředitelky MŠ, se zařazením obce
Líšnice do školského obvodu města Loštice pro zajištění předškolního vzdělávání
v Mateřské škole Loštice, důvodem nesouhlasného stanoviska je nedostatečná kapacita
předškolního zařízení.
7. RM projednala návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o ukládání odpadu č. 29, uzavřené mezi
Městem Loštice a firmou EKO UNIMED Medlov. Součástí dodatku je příloha č. 1 – ceník,
platný od 1. 1. 2021. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1084: RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o ukládání odpadu
č. 29, uzavřené mezi Městem Loštice a firmou EKO UNIMED Medlov.
8. RM opětovně projednala stížnost pana K., Vlčice na příčnou hrázku podél náhonu od vodní
elektrárny ve Vlčicích k řece Třebůvce na pozemku p. č. 2018 a p. č. 2019, stěžovatel ve své
stížnosti vyjádřil obavy ze zhoršení povodňové situace v důsledku vytvořené hrázky při
povodních v místní části Vlčice, město se se stížností obrátilo na Povodí Moravy na
zpracovatele „Analýzy Loštic oblasti s významným povodňovým rizikem“, kterou pro Povodí
Moravy, s.p. prováděla společnost AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, ze
závěrečné zprávy k provedené analýze vyplývá, že k posouzení hrázky ve vztahu
k ovlivňování průtoků řeky Třebůvky při povodních je nutné provést zamření hrázky vůči
okolnímu terénu, město Loštice provedlo zaměření hrázky a požádalo společnost AGUATIS,
a.s. o odborné posouzení, ze kterého vyplývá, že vybudovaná příčná hrázka podél náhonu
nemá žádný negativní vliv na odtokové poměry zájmové oblasti v rozsah povodňových stavů
od Q5 výše, co se týká nižších povodňových stavů (Q1, Q2), tak tam k určitému drobnému
ovlivnění dojít teoreticky může, tyto povodňové stavy nemají zásadní vliv na nemovitosti
stojící v záplavovém území v místně vybudované příčné hrázky podél náhonu
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1085: RM bere na vědomí úkony provedené ve věci stížnosti na
vybudovanou příčnou hrázku podél náhonu. RM neschvaluje zásah do příčné hrázky
podél náhonu, na základě odborné posouzení, ze kterého vyplývá, že vybudovaná příčná
hrázka podél náhonu nemá žádný negativní vliv na odtokové poměry zájmové oblasti
v rozsahu povodňových stavů od Q5 výše. Odtokové poměry zájmové oblasti v rozsahu
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povodňových stavů do Q5 nemají zásadní vliv na nemovitosti stojící v záplavovém území
v místně vybudované příčné hrázky podél náhonu. RM ukládá starostce města Loštice
zaslat rozhodnutí RM stěžovateli.
9. RM projednala návrhy řešení splaškové kanalizace na nám. Míru předložené panem M. N.,
který byl vytvořen jako alternativa řešení ke zpracované studii odkanalizování nám. Míru
zpracované městem Loštice, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1086: RM schvaluje variantu vybudování nové hlavní kanalizační stoky
v délce 23 m na nám. Míru, do které budou zaústěny samostatné přípojky
od jednotlivých nemovitostí zakončené revizní šachtou. RM schvaluje realizaci hlavního
kanalizačního řadu v délce 23 m na náklady města ve spolupráci se společností VHZ
Šumperk za podmínky, že samostatné odbočky z hlavního řadu zakončené revizní
šachtou u jednotlivých nemovitostí uhradí vlastníci nemovitostí (žadatelé o napojení na
kanalizaci), pro které se nový hlavní kanalizační řad vybuduje, a tito vlastníci
nemovitostí se zaváží, že své nemovitosti na nový kanalizační řad napojí nejpozději do
2 let od kolaudace vybudovaného hlavního kanalizačního řadu. V případě nedodržení
stanoveného termínu napojení budou vlastníci nemovitostí (žadatelé) povinni uhradit
městu poměrnou část z nákladů vynaložených na vybudování hlavního kanalizačního
řadu připadající na jejich nemovitost. RM ukládá referentovi úseku investic
a stavebního řízení vypracovat návrh dohody mezi městem a vlastníky nemovitostí
(žadateli) o napojení na kanalizaci.
10. RM se seznámila s výkresy uličního prostoru na Moravičanské ulici předložené
projektantem stavby, viz příloha. RM projednala předloženou nabídku na zpracování
projektové dokumentace osvětlení přechodů souvisejících s úpravami uličního prostoru na
ulici Moravičanská. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1087: RM bere na vědomí výkresy uličního prostoru na Moravičanské ulici
předložené projektantem stavby, viz příloha. RM požaduje doplnění místa pro
přecházení na křižovatce ulice Moravičanská a Sokolská. RM ukládá starostce města
konzultovat zpracovaný návrh se zpracovatelem žádosti o dotaci na SFDI. RM schvaluje
cenovou nabídku zpracovatele projektové dokumentace uličního prostoru na
Moravičanské ulici společnosti MSS – projekt s.r.o., Žerotínova 992, 755 01 Vsetín ve
výši 9.075,00 Kč, včetně DPH, na zpracování projektové dokumentace osvětlení
přechodů souvisejících s úpravami uličního prostoru na ulici Moravičanská.
11. RM bere na vědomí oznámení Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, z. s.
p. o., Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín ke stavu společného projektu separace odpadů
v Olomouckém kraji, tento projekt byl na základě zveřejněných výsledků aktuálně zařazen do
zásobníku a nevešel se prozatím mezi pár podpořených, dle vyjádření SFŽP by mohlo
v měsíci září či říjnu dojít k navýšení alokace a podpoře projektů v zásobníku, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1088: RM bere na vědomí oznámení Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy, z. s. p. o., Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín ke stavu společného
projektu separace odpadů v Olomouckém kraji.
12. RM se seznámila s projektovou dokumentací a podáním žádosti o vydání společného
územního a stavebního řízení k projektu „Nakládání se srážkovými vodami v areálu ZŠ
a MŠ“, viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1089: RM bere na vědomí projektovou dokumentaci a podání žádosti
o vydání společného územního a stavebního řízení k projektu „Nakládání se srážkovými
vodami v areálu ZŠ a MŠ“, viz příloha.
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13. RM projednala žádost obyvatel ulice Zahradní o projednání problému s dešťovou vodou,
viz příloha. Podepsaní obyvatelé Zahradní ulice upozornili na skutečnost, že v minulosti
docházelo k zaplavování jejich zahrad z polí, proto zemědělské družstvo kolem zahrad
vybudovalo příkop a val, které zabraňovaly natékání vody ze zemědělsky obhospodařovaných
pozemků do zahrad sousedících nemovitostí, v současné době na pozemcích hospodaří pan J.
V., který dle vyjádření obyvatel ulice Zahradní porušil příkop i val, čímž se opakuje situace
z minulosti a voda znovu natéká do zahrad. Škoda způsobená přívalovými dešti se řadí mezi
živelní pohromy, za tyto obecně nikdo neodpovídá, současně občanský zákoník ukládá
povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě,
zdraví nebo na vlastnictví jiného. Podle zvláštního ustanovení § 1018 občanského zákoníku je
navíc vlastník pozemku povinen zdržet se jednání, jež by mohlo destabilizovat sousední
pozemek ztrátou opory. Zvláštní zákony obsahují i speciální povinnosti rozšiřující obecnou
prevenční povinnost, dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a vodního zákona
musí nájemci nebo vlastníci pozemků učinit opatření minimalizující nepříznivý vliv
přírodních podmínek či událostí na zemědělský půdní fond (např. musí dbát o retenční funkci
zemědělské půdy). Pokud taková opatření neučiní, odpovídají za vzniklé škody.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1090: RM bere na vědomí žádost obyvatel ulice Zahradní o projednání
problému s dešťovou vodou, viz příloha. RM ukládá starostce města vyzvat pana V.
(vlastník a nájemce zemědělských pozemků za Zahradní ulicí) jménem obyvatel ulice
Zahradní, aby si při svém konání počínal tak, aby nedocházelo k nedůvodné újmě na
vlastnictví jiného, aby se zdržel jednání, jež by mohlo destabilizovat sousední pozemek
ztrátou opory a aby činil opatření minimalizující nepříznivý vliv přírodních podmínek či
událostí na zemědělský půdní fond. RM ukládá starostce města seznámit žadatele o
řešení situace s vypracovanou výzvou zaslanou panu V. a informovat žadatele o
možnostech dalšího postupu řešení v případě, že se bude událost vlivem jednání pana V.
(vlastník a nájemce zemědělských pozemků za Zahradní ulicí) opakovat.
14. RM projednala stížnost pana J. H., Loštice na stékání dešťové vody do jeho zahrady
z valu vybudovaného manželi S., Loštice mezi zemědělsky využívanými pozemky a jejich
zahradou k ochraně zahrady a nemovitosti manželů S., viz příloha, RM projednala vyjádření
manželů S. k předložené stížnosti, kterým odmítají natékání vody z valu do zahrady
stěžovatele, přesto souhlasí s odstraněním valu v průběhu dubna až června roku 2021, RM
projednala stížnost manželů S. na likvidaci dešťových vod z nemovitosti pana J. H.
odvedením na místní komunikaci ve vlastnictví města, viz příloha. Z přiložené
fotodokumentace pana J. H. není zřejmé, že voda na pozemek pana J. H., Loštice stéká z valu
vybudovaného manželi S., Loštice mezi zemědělsky využívanými pozemky a jejich zahradou
k ochraně vlastní zahrady a nemovitosti – manželé S. dle svého vyjádření val odstraní.
Z přiložené dokumentace manželů S. je zřejmé, že pan J. H. odvádí srážkové vody
odvodňovacím žlabem na místní komunikaci ve vlastnictví města. Občanský zákoník ukládá
povinnost všech počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,
životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Podle zvláštního ustanovení § 1018 občanského
zákoníku je vlastník pozemku povinen zdržet se jednání, jež by mohlo destabilizovat sousední
pozemek ztrátou opory. Vlastník pozemku má právo žádat, aby soused upravil stavbu
zřízenou na pozemku tak, aby z ní nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho
pozemek (s výjimkou přirozených svodů). Současně § 20 odst. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území uvádí, že se stavební pozemek vždy vymezuje tak,
aby na něm bylo vyřešeno mj. vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch
nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, srážkové vody tedy není
možné bez souhlasu vlastníka pozemku vypouštět na sousední pozemky. Po projednání
schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1091: RM bere na vědomí stížnost pana J. H., Loštice na stékání dešťové
vody do jeho zahrady z valu vybudovaného manželi S., Loštice mezi zemědělsky
využívanými pozemky a jejich zahradou k ochraně zahrady a nemovitosti manželů S.,
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viz příloha. RM bere na vědomí vyjádření manželů S. k předložené stížnosti, kterým
odmítají natékání vody z valu do zahrady stěžovatele, přesto souhlasí s odstraněním
valu v průběhu dubna až června roku 2021. RM bere na vědomí stížnost manželů S. na
likvidaci dešťových vod z nemovitosti pana J. H. odvedením na místní komunikaci ve
vlastnictví města, viz příloha. RM ukládá starostce města seznámit pana J. H.
s vyjádřením manželů S., kterým odmítají natékání vody z valu do zahrady stěžovatele,
přesto souhlasí s odstraněním valu v průběhu dubna až června roku 2021. RM ukládá
starostce města zaslat panu J. H. výzvu k okamžitému sjednání nápravy ve věci
vypouštění srážkových vod ze svých nemovitostí na pozemky ve vlastnictví města –
v případě, že srážkové vody budou dále vypouštěny na místní komunikaci, bude věc
postoupena k dalšímu řešení Městskému úřadu Mohelnice – odbor přestupků popř.
vodoprávní úřad.
15. RM projednala žádost o pokácení 5 ks dřevin v lokalitě Pod Luštěm před č. p. 363 (V.) –
stromy jsou po vytyčení v kolizi se stavbou, při realizaci stavby dojde pravděpodobně
k poškození kořenového systému stromů a v budoucnu může dojít k jejich vyvrácení. TDS
doporučuje pokácení dřevin. Obvod kmene stromů menší než 80 cm, stromy jsou na pozemku
ve vlastnictví města. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1092: RM souhlasí s pokácením 5 ks dřevin v lokalitě Pod Luštěm před č. p.
363 (V.) z důvodu kolize se stavbou, kácení dřevin nevyžaduje rozhodnutí o povolení
kácení. RM požaduje náhradní výsadbu stromů a keřů v lokalitě Pod Luštěm –
v případě, že bude nahrazován strom stromem pak v poměru 1:1, bude-li strom
nahrazován keři pak v poměru 1:3.
16. RM projednala požadavek občanů Žádlovic o provedení reklamace opravy povrchů po
kanalizaci na pozemku p. č. 132/1 – před provedením splaškové kanalizace v části uličky
žulová kostka, po opravě kanalizace vyměněn povrch za recyklát, obyvatelé dále tvrdí, že při
realizaci splaškové kanalizace došlo k nevratnému poškození funkční dešťové kanalizace,
která nyní nezajišťuje odtok srážkových vod.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1093: RM schvaluje zaslání žádosti o reklamaci opravy povrchu pozemku
p.č. 132/1 po vybudování nové splaškové kanalizace včetně poškození dešťové kanalizace
na společnost VHZ Śumperk, a.s. - nesoulad mezi původní žulovou kostkou a současným
asfaltovým recyklátem, neoprávněné poškození (odstranění) dešťové kanalizace
z pozemku p. č. 132/1 zajišťující v minulosti odtok srážkových vod z území.
17. RM projednala situaci bezejmenného potoka procházejícího obcí Žádlovice, prvním
krokem, které město provedlo, je výzva vlastníka pozemku p. č. 49/1 k odstranění staveb
z pozemků města, a dále s posunutím plotu na hranici pozemku vlastníka tak, aby byla
zajištěna průchodnost kolem vodního toku, dalším krokem je demolice kůlen na pozemku p.č.
43 ve vlastnictví města, město Loštice má dále ve vlastnictví pozemky sousedící s korytem
potoka pozemek p.č. 30, p.č. 34 a p.č. 37/2, všechny pozemky jsou v současné době oploceny
soukromými osobami bez nájemní smlouvy, před pozemky je možný vstup k břehové hraně
potoka. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1094: RM schvaluje provést nápravná opatření tak, aby bylo koryto potoka
z pozemků ve vlastnictví města z obou stran přístupné, požádat známé uživatele
pozemků, kteří nemají uzavřenou s městem nájemní smlouvu, o odstranění oplocení
z pozemku města, upozornit všechny vlastníky pozemků pod korytem potoka, že jsou ve
smyslu vodního zákona povinni provádět pravidelnou údržbu břehové hrany potoka,
upozornit vlastníky pozemků sousedících s korytem potoka, že na břehové hraně není
možno skladovat žádný splavitelný materiál.
18. RM projednala návrh smlouvy mezi městem Loštice, IČ: 00302945, se sídlem: nám. Míru
66/1, 789 83 Loštice, IČ: 00302945, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou (povinná)
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a ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem: Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, zastoupenou Ing. M. B., na základě plné moci č. PM/II – 225/2019
(oprávněná), o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-8017352/2, Loštice – č.parc.
1529/1,2 BD 8 b.j. NNk, na dotčené pozemky p. č. 1531/1, ostatní plocha – zeleň, a p. č.
1536, ostatní plocha – jiná plocha, oba zapsané v KN na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Loštice,
na základě geometrického plánu č.1351-563/2019, za jednorázovou náhradu ve výši 3.812,Kč vč. DPH 21 %. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1095: RM schvaluje smlouvu mezi městem Loštice, IČ: 00302945, se sídlem:
nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČ: 00302945, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou
(povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem: Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou Ing. M. B., na základě plné moci č. PM/II –
225/2019 (oprávněná), o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-8017352/2,
Loštice – č.parc. 1529/1,2 BD 8 b.j. NNk, na dotčené pozemky p. č. 1531/1, ostatní plocha
– zeleň, a p. č. 1536, ostatní plocha – jiná plocha, oba zapsané v KN na LV č. 10001 pro
k. ú. a obec Loštice, na základě geometrického plánu č.1351-563/2019, za jednorázovou
náhradu ve výši 3.812,- Kč vč. DPH 21 %.
19. RM projednala žádost firmy ZLKL, s.r.o., Moravičanská 581/29, 789 83 Loštice, zast.
Ing. L. B., jednatelem, o povolení překopání komunikace ul. Palonínská, vč. cyklostezky
Loštice – Palonín, o zvláštní užívání pozemní komunikace (omezení provozu, uzavírky) a o
odpojení veřejného osvětlení na dobu nezbytně nutnou, začátek stavby 15. 9. 2020, z důvodu
stavby propojovacího krčku mezi středisky Olomoucká a Cihelna.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1096: RM schvaluje žádost firmy ZLKL, s.r.o., Moravičanská 581/29,
789 83 Loštice, zast. Ing. L. B., jednatelem, a souhlasí
- s překopáním komunikace na ul. Palonínská (p. č. 1009/1 k. ú. Loštice), vč.
cyklostezky Loštice–Palonín (p. č. 1008/3, k. ú. Loštice),
- zvláštním užíváním pozemní komunikace (omezením provozu a uzavírkou na
komunikacích) č. 8b (Palonínská) a č. 79d (cyklostezka),
- odpojením veřejného osvětlení na dobu nezbytně nutnou
z důvodu stavby propojovacího krčku mezi středisky ul. Olomoucká a Cihelna, se
začátkem stavby 15. 9. 2020, a to za podmínek:
- stavba propojovacího krčku proběhne podle schválené projektové dokumentace
fy Prokastav s.r.o. (Ing. N.),
- žadatel zajistí informování občanů dotčené oblasti nejméně 7 dní před zahájením
stavby o provedené uzávěrce místní komunikace a odpojení veřejného osvětlení
po dobu realizace stavby včetně předpokládané doby realizace díla,
- uzavření komunikace bude označeno přenosným dopravním značením na
křižovatce Palonínská a Vejmoly a na křižovatce panelové cesty a ulice
Palonínská,
- v případě, že nebude možné zajistit vjezd do všech nemovitostí na ulici
Palonínská, investor včas upozorní vlastníky dotčených nemovitostí,
- dopravní obslužnost stavby bude prováděna výhradně z panelové cesty na
začátku ulice Olomoucká (Palonínská ulice nebude stavbou dotčena),
- žadatel si požádá o povolení zvl. užívání, uzavírku a PÚP poz. komunikace – max.
délka trvání uzávěry cyklostezky a místní komunikace do 31. 12. 2020,
- před začátkem stavby bude proveden pasport (fotodokumentace) majetku města
a protokolární předání, po ukončení stavby bude majetek města dotčený stavbou
opět protokolárně předán městu zpět do užívání,
- investor nese záruku za provedený zásah do cyklostezky ve vlastnictví města po
dobu záruky dohodnutou se zhotovitelem cyklostezky.
20. RM projednala žádost MDDr. Z. A., 789 85 Mohelnice, vlastníka pozemku p. č. 203/37
v k. ú. Žádlovice (lok. Na Pešti), o odstranění zálivu na komunikaci na pozemku p. č. 203/1
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v k. ú. Žádlovice, z důvodu kolize umístění zálivu a vchodu (branky) k novostavbě na p. č.
203/37. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1097: RM neschvaluje žádost Z. A., 789 85 Mohelnice a nesouhlasí
s odstraněním zálivu před novostavbou žadatele na komunikaci na pozemku p. č. 203/1
v k. ú. Žádlovice – zálivy v území plní dvě funkce – přesně vymezují místa pro
parkování vozidel na místní komunikaci v území a tvoří zpomalovací prahy pro stékání
srážkové vody z místní komunikace. RM souhlasila s vybudováním chodníku na
pozemku města mezi místní komunikací a pozemkem pana Z. A., v situačním výkresu,
který byl k žádosti přiložen, je záliv vyznačen a stavebník byl s jeho umístěním při
podání žádosti obeznámen.
21. RM projednala informaci od p. J. V., který nemá zájem o pronájem pozemku p. č. 325
v k. ú. Žádlovice, má ale zájem o jeho případný odprodej.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1098: RM bere na vědomí vyjádření J. V., že nemá zájem o pronájem
pozemku p. č. 325 v k. ú. Žádlovice.
22. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu, úseku silničního hospodářství
a Odboru životního prostředí:
úsek oddělení stavebního úřadu:
- územní souhlas s umístěním stavby zemní kabel. přípojky NN, p.č. 1575/1, k.ú.
Loštice (Hradská ul., ČEZ Distribuce, V.)
- územní souhlas s umístěním stavby kanalizační přípojky – p.č. 1622 a 1623/1, k.ú.
Loštice (P. N.)
- kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby garáž pro os. automobil, p.č. 611 k.ú.
Loštice (Malé nám, ul. směr kurty a sídliště, Z.)
- výzva k vyjádření k podanému odvolání – změna stavby RD Jevíčská 800/2 (Š.)
úsek silničního hospodářství
- výzva k odstranění nedostatků dopravního značení – nám. Míru, parkov. pro autobusy
- oznámení o zahájení správ. řízení o povolení zřízení sjezdu k p.č. 1162 k.ú. Loštice,
Olomoucká (Z.)
Odbor životního prostředí:
- rozhodnutí – souhlas k zásahu do význ. kraj. prvku – VT Podhrádek, oprava rozděl.
objektu a odtěžení sedimentu (Povodí Moravy)
- rozhodnutí – souhlas vodopráv. úřadu k provedení stavby TS, NNv, NNk (ČEZDi)
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1099: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu, úseku silničního
hospodářství a Odboru životního prostředí.
23. RM projednala termín konání 11. veřejného zasedání zastupitelstva města Loštice
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1100: RM schvaluje termín konání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Loštice dne 14. 9. 2020 od 17.00 hod. v Městském kulturním středisku a knihovně
v Lošticích.
24. RM projednala výzvu k odstranění nedostatků dopravního značení – nám. Míru,
parkoviště pro autobusy, viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 39/1101: RM ukládá referentovi úseku investic a stavebního řízení, aby do
30. 9. 2020 provedl nápravná opatření k odstranění nedostatků dopravního značení –
nám. Míru, parkování pro autobusy viz příloha a o výsledku řízení informoval v daném
termínu RM.
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25. RM se seznámila s výsledkem veřejnosprávní kontroly č. 00018-2020/IROP provedenou
u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006286 s názvem „Loštice – zvýšení bezpečnosti na
průjezdním úseku silnice II/635“, kontrolní skupinou nebyly zjištěny nedostatky. Udržitelnost
projektu probíhá v souladu s pravidly programu, výzvou a právním aktem viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1102: RM bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly č. 000182020/IROP provedené u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006286 s názvem
„Loštice – zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnic II/635“, kontrolní skupinou
nebyly zjištěny nedostatky. Udržitelnost projektu probíhá v souladu s pravidly
programu, výzvou a právním aktem viz příloha.
26. RM projednala prodej publikace „Liška Bystrouška – Sto let od zrodu legendy 2020“
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 39/1103: RM schvaluje prodej publikace „Liška Bystrouška – Sto let od zrodu
legendy 2020“ za cenu 240,00 Kč/ ks včetně DPH.
Dne 31. 08. 2020 Jan Konečný

………………………………….
Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

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