
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 8/11 ze dne  13. července 2011 
 
Přítomni:   Kamila Šišková,  Miroslav Haupt, Pavel Sklenář, Anna  

       Herinkova, Jan  Preč, Jiří Daniel 
 

Omluveni:  Miloš Eichler, Antonín Kopečný 
 
 
Zahájení  
 
Komise zahájila pravidelné jednání v 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila zápis v přečteném znění 
  
 
Projednané body 
 

1. Na základě zápisu č. 6/11 ze dne 20. 5. 2011  bod 2 proběhlo místního šetření 
a jednání účastníků  p. Preče, p. Puhače a odboru dopravy (pí Pospíšilová, pí 
Kmoníčková), ze kterého vyplývá, že výše uvedené částky budou opravena ul. 
K Mlýnku, ul. Lenhartova před č.p. 15, ul. Lenhartova propadlé kostky.Z 
odboru dopravy byla přislíbena návštěva a posouzen stav kritických 
komunikací přímo v terénu. Opravu ul. Koperníkovy doporučí odb. dopravy 
zahrnout do plánu investic na r. 2012, bude ještě přizván statik pro posouzení 
zpevnění svahu. 

 
2. Na základě žádosti KMČ o opravu asfaltky ul. Svolinského bylo vydáno 

Správou silnic negativní stanovisko, viz příloha zápisu. KMČ žádá odbor 
dopravy  o projednání s SSOK. 

 
 
3.  KMČ upozorňuje na špatné vyspádování vozovky při pokládce nového 

asfaltového povrchu na ulici Svolinského v úseku zastávka MHD – točna 
autobusu MHD. Další závady budou upřesněny na místním šetření.  

 
4. Stávající dětské hřiště je v nevyhovujícím technickém stavu a neodpovídá 

současným technickým parametrům, zvýšenému zájmu dětí a hlavně zajištění 
jejich bezpečnosti. Z povrchu terénu kolem průlezek a houpaček vystupuje 
škvára a ostré kamínky. Viz foto v příloze. 
KMČ žádá o zařazení do investi čního zám ěru na rok 2012 do projektu 
obnova d ětských h řišť v roce 2012. 
 

5. Komise žádá o poskytnuti mapky Lošova, na které jsou vyznačené plochy 
k sečení a údržby zeleně. – Zodpovídá K. Šišková 

 



6. Komise žádá o obnovení dopravních značek „pozor zvěř“ v lesních úsecích 
směr Sv.Kopeček a Velká Bystřice, z důvodu přecházení zvěře v nočních a 
ranních hodinách přes komunikaci. 

 
 
7. Na základě zápisu č. 7/11, bod 7 byla zpracována cenová kalkulace na opravu 

chodníku přes most u p. Chromce. Špatným vyspádováním dochází 
k zamokání soukromé zídky, která hrozí zřícením. Cenová kalkulace a foto 
v příloze. 

 
8. Komise se zabývala možností podat žádost na úpravu jízdního řádu, zejména 

rozšíření počtu linek zajíždějících na zastávku Svolinského a posunutí odjezdu 
„školního“ autobusu. Po dopracování připomínek a námětů občanů bude tento 
bod projednán samostatně na dalším zasedání komise. 

 
 
9. KMČ žádá občany Lošova, aby v neděli, státem uznaných svátcích  a 

večerních hodinách dodržovali klid od hlučných prací (sečení trávy, řezání 
dřeva a jiné). 

 
Zasedání komise bylo ukončeno ve 21:30 hod. 
 
Příští zasedání komise je 7. 9. 2011 v 19:30 hod  
 
3. 8. 2011 se zasedání komise nekoná z důvodů dovolených – v případě potřeby 
se komise sejde operativně. 
 
 
Zapsala: Kamila Šišková 

 
 


