Město Loštice má od 1. 1. 2021 účinnou 2. změnu územního plánu města Loštice.
Aktuální znění územního plánu města můžete najít na webových stránkách města.
Hlavní změnou územního plánu byla úprav ploch pro průmyslovou výrobu vyvolaná
místními firmami. Další důležitou změnou měla být nová rozvojová plocha pro stavbu
bytových domů, kterou zastupitelstvo města v poslední chvíli neschválilo. Důležitou
změnou je také vytvoření přírodní sportovně rekreační plochy v lokalitě Pod ohrádkou.
Od 1. 9. 2022 je zakázáno používat spalovací zařízení (kotle na tuhá paliva), které
nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5 – od roku 2012 jsou kotle
rozděleny do tříd 3, 4 a 5 z nichž třída 3 je třídou nejnižší – při stanovení emisní třídy kotle
se ověřují emise CO, organicky vázaného uhlíku (OGC), prachu (TZL) a účinnost při
jmenovitém výkonu a emise CO a OGC při nejmenším výkonu (u kotlů s regulovatelným
rozsahem výkonů). Aby kotel mohl být zařazen do některé z uvedených tříd, musí splnit
definované emisní limity i minimální dosaženou účinnost u všech sledovaných
parametrů. Třída kotle musí být uvedena na výrobním štítku kotle. Doporučujeme –
zkontrolujte si své kotle, MŽP ČR připravuje rozsáhlé kontroly stacionárních zařízení. Za
používání kotlů s nižší emisní třídou než 3 se vystavujete správní pokutě.
Město Loštice podalo žádost o dotaci Z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
„Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy“. V případě přiznání dotace
proběhne ve školce modernizace nábytku a vybavení dvou kmenových tříd. Modernizaci
nábytku ve 2 třídách zahájilo město z vlastních zdrojů v minulém roce. Součástí
modernizace herních prostor je i nutná výměna parapetů a rekonstrukce ochranných
krytů na radiátory, tak, aby herní prostory splňovaly požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví dětí. Současně ve všech 4 kmenových třídách je nezbytně nutná obnova stolků a
židliček. Bude-li město se svojí žádostí o dotaci úspěšné bude modernizace vnitřních
prostor školky v tomto roce dokončena.
Nesouhlas města s odpočívkou pro kamiony u hřbitova nevyslyšel ani Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, který nám oznámil, že dle
platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje jsou stanoveny koridory pro
navrhované dálnice i pro homogenizaci stávajících dálnic na území Olomouckého kraje.
Pro koridory dálnic je stanoven šířkový parametr 600 m, většina navrhovaných odpočívek
se nachází uvnitř koridorů. Z tohoto důvodu město připravuje námitky k návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území.

