Od 1. 1. 2022 je možné provádět úhradu nově zavedeného místního poplatku
z kapacity odpadové nádoby. Splatnost poplatku je, stejně jako v minulosti, do 30.4.
kalendářního roku. Ti z Vás, kteří provádí platbu místního poplatku bezhotovostně mají
možnost začít využívat PORTÁL OBČANA města Loštice, kde jsou evidovány všechny Vaše
nedoplatky vůči městu, včetně variabilních symbolů plateb. Portál občana umožňuje
zaplacení místních poplatků, nebo i jiných závazků vůči městu, prostřednictvím unikátního
QR kódu. Více najdete na https://www.mu-lostice.cz/obcan/portal-obcana/
Město Loštice podalo žádost o dotaci na projekt „Protipovodňových opatření
Žádlovice“ do 159. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Projekt řeší přírodě
blízkými opatřeními protipovodňovou a protierozní ochranu k.ú. Žádlovice, která zlepší
i protipovodňovou ochranu Loštic. Projekt zahrnuje stavbu suché vodní nádrže na
bezejmenném přítoku potoku Podhrádek, který protéká místní části Žádlovice a způsobuje
škody zejména při bleskových povodních, revitalizaci vodoteče pod suchým poldrem a
protierozní přehrádky a zasakovací remízek nad Žádlovicemi ve směru od Pavlova a od
Markrabky. Celkovým návrhem se zpomalí a retarduje povodňová vlna srážkové vody,
odtékající z povodí, a tím se výrazně zlepší hydraulická situace stávajících propustků
v předmětném území. Předpokládané náklady projektu jsou 16 mil. Kč, míra podpory činí
85% z uznatelných nákladů projektu.
Město Loštice dokončilo projekt „Rekonstrukce ulice Moravičanská“, který byl předán
na stavební úřad MěÚ Mohelnice k projednání a vydání pravomocného stavebního
povolení. Současně se město Loštice začalo připravovat na podání žádosti o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury, s termínem podání do 17. 2. 2022. Nezbytnou podmínkou pro
podání žádosti o dotaci je vydané pravomocné stavební povolení k projektu. Tuto
podmínku se nám nepodařilo naplnit, protože obyvatelé ulice Moravičanská do projektu
podali námitky proti umístění podélného parkoviště a místa pro přecházení v trase
rekonstruované ulice. Přestože jsme se snažili situaci obyvatelům města objasnit a vysvětlit
jim důvody vedoucí k rozhodnutí umístit na pozemcích ve vlastnictví města obě tyto části
stavby, nepodařilo se nám s obyvateli dohodnout. Čtyři parkovací místa, se kterými
obyvatelé nesouhlasí, jsou jedinými podélnými stáními mimo podélných stání u hřbitova,
které se nám podařilo do prostoru Moravičanské ulice, která je v některých místech úzká,
umístit. Další dvě parkovací místa mají vzniknout před provozovnou kadeřnictví, tyto jsou
financovány soukromým investorem a budou sloužit k předmětu podnikání. Umístění čtyř
podélných parkovacích míst zastupitelstvo města upřednostnilo před oboustranným
chodníkem v daném místě z důvodu zajištění dopravní obslužnosti území. Z důvodu
vysokých finančních nákladů na realizaci projektu a nemožnosti získat na projekt dotaci se
realizace projektu odkládá do doby vydání stavebního povolení a vyhlášení nové výzvy na
realizaci projektu, což může být posun i o několik let.

Projekt rekonstrukce ordinace praktického lékaře pro dospělé v prostorách bývalé
ordinace dětského lékaře byl 5. 1. 2022 zahájen. Zhotovitelem projektu je společnost
EKOZIS s.r.o. Zábřeh s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.579.340,00 Kč, včetně DPH,
předloženou do výběrového řízení. Osloveno k podání nabídky bylo celkem 7 uchazečů o
veřejnou zakázku. Společnost byla vybrána ze tří uchazečů, kteří podali své nabídky na
realizaci veřejné zakázky. Práce na rekonstrukci prostor pro praktického lékaře intenzivně
probíhají, termín dokončení je 30. 6. 2022. Náklady na realizaci vysoutěženou cenou
nekončí, po zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že bude nutné provést i některé další
práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Celkové náklady projektu se vyšplhají
ke 3 mil. Kč.
Přes velké počáteční potíže s uvedením elektronické úřední desky, která je umístěna
před budovou městského úřadu, do provozu se nakonec podařilo provoz
elektronické úředni desky zahájit. Elektronická úřední deska je nyní ve zkušebním provozu.
Design úřední desky jsme se snažili sladit s designem webových stránek města.
Elektronická úřední deska funguje jako dotyková obrazovka. Zde je možné najít veškeré
dokumenty povinně zveřejňované na úřední desce města, ale i veškeré dostupné informace
o městě, zveřejněné na webových stránkách města. Mimo tyto informace zde najdete i
zajímavé turistické informace z našeho regionu. Doporučujeme všem občanům
elektronickou úřední desku města vyzkoušet a pokud narazíte na obtíže, budeme velice
rádi za zpětnou vazbu od Vás, abychom případně mohli situaci obratem řešit. Budeme rádi
i za Vaše návrhy na doplnění webových stránek města, pokud na stránkách města některé
informace postrádáte, neváhejte se na nás obrátit na adresu podatelna@mu-lostice.cz a
my se pokusíme situaci řešit.
V tomto roce budeme pokračovat v dalších opravách hřbitova. Pro letošek jsme se
zaměřili na opravu ústředního kříže na hřbitově, který je v havarijním stavu, a dle
zpracovaného odborného posouzení by mohlo dojít i k jeho zřícení. Předpokládané náklady
na opravu kříže jsou odhadovány na cca 300 tis. Kč. K projektu jsme podali žádost o
poskytnutí finančního příspěvku z Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že se nejedná o
nemovitou kulturní památku, je výše finanční podpory omezena na částku 75 tis. Kč, zbylé
náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Zrestaurováním kříže dojde k dalšímu citlivému
zvelebení hřbitova. Projekt vybudování podélných parkovacích míst je součástí projektu
rekonstrukce ulice Moravičanská a odsouvá se do doby, kdy bude vydáno pravomocné
stavební povolení a získány finanční prostředky na spolufinancování.
Velké poděkování patří všem obyvatelům sídlišť, kteří zvládli přechod z týdenního
intervalu svozu odpadu na čtrnáctidenní a v některých případech i snížili množství
využívaných odpadových nádob na směsný komunální odpad. Děkujeme všem občanům
našeho města, kteří se aktivně zapujují do třídění a snižování množství směsného
komunálního odpadu vyprodukovaného městem.

