Město Loštice spustilo nové webové stránky. S novým designem i novým
zveřejňováním informací pro Vás se postupně seznamujeme, proto prosíme o
trpělivost a pochopení, pokud nebude vše od začátku stoprocentní. Součástí nových
webových stránek je i mobilní aplikace V OBRAZE a nový systém Smart info. K oběma
komunikačním nástrojům je možné se přihlásit prostřednictvím úvodní webové stránky
města.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. –
9.10.2021 jsou za námi. Jak dopadly v Lošticích najdete na stránkách města www.mulostice.cz, v sekci volby.
Počet očkovaných COVID-19 v Lošticích je, dle vedením Olomouckého kraje
předložené statistiky, 980 osob z 2514 dospělých obyvatel. Celkem je v Lošticích
naočkováno 61% dospělé populace. Nacházíme se nad celorepublikovým průměrem, což
je pro fungování naší společnosti bez zákazů, omezování a zavírání škol velmi důležité. Vyšší
proočkovanost zajišťuje vyšší míru ochrany obyvatel našeho města. Očkování je
dobrovolné, každý musí sám zvážit možná rizika spojená s očkováním, i možná rizika
spojená s nenaočkováním. Rozhodnutí není jednoduché, je to však cesta jak se vymanit
z této pandemické krize. Očkováním ochráníte sebe, rodinu, přátele, sousedy před těžkým
průběhem nemoci. Všechny prosíme, aby možnost očkování ještě zvážili, poradili se v této
věci se svým praktickým lékařem, který nejlépe posoudí zdravotní stav každého jednotlivce
a dokáže Vám odborně a odpovědně poradit, zda je očkování pro Vás vhodné či nikoli.
Město Loštice řeší požadavek vlastníka nemovitosti na ulici Palackého na přestavbu
nemovitosti na 15 bytových jednotek. Stavba bytového domu je z pohledu města
z několika důvodů problematická. Město má obavy z výškové budovy umístěné do středu
bytové zástavby, z parkování vozidel z bytového domu na veřejných parkovacích plochách
na náměstí Míru určených pro návštěvníky města, z dopravního napojení bytového domu
na silnici II/635 v místě, kde již nyní dochází k nežádoucím dopravním situacím. Město své
pochybnosti předalo investoru stavby. Město Loštice není povolujícím orgánem pro
realizaci stavby, město je pouhým účastníkem řízení. Rozhodujícím orgánem v této věci je
stavební úřad Městského úřadu Mohelnice, záleží na stavebním úřadu, zda budou městem
vyjádřené pochybnosti dostatečným argumentem pro přezkoumání návrhu investora na
vydání stavebního povolení či nikoli.
Na cyklostezce Loštice – Palonín došlo ke zlomení jedné z třešní. Pravděpodobně ke
zlomení stromu došlo silnými větry, které proběhly Lošticemi v minulém týdnu. Město
Loštice a obec Palonín se dohodly, že společně strom do adoptivní aleje doplní. Průzkumem
trhu jsme zjistili, že strom v tuto chvíli v zahradních školkách nelze zajistit. Budeme se snažit
o rychlou nápravu.

