
Komise městské části Lošov 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 4/15 ze dne 1. dubna 2015   

Přítomni:  Jan Preč, Kamila Šimková, Antonín Kopečný, Anna Herinková, Miloš Eichler,  

                    Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, 

Zahájení:   

Komise zahájila řádné  jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov   

Schválení zápisu z minulého jednání.   

Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 

Pořad jednání : 

1. Předseda KMČ podal informaci z jednání s náměstkem p. Urbáškem o poskytnutí 

peněz na opravu ulice Pod lesem, v letošním roce se nejeví reálné opravu realizovat. 

2. Ze seznamu členů KMČ „vypadl“pro nové funkční období p. Pavel Sklenář. Komisi 

nebyly sděleny důvody jeho odvolání z komise, i když po dílčích změnách by zůstal 

původní stav 8 členů. Bude opětně projednáno s náměstkem PhDR. Urbáškem. 

Komise tento postup jednání a komunikace s KMČ považuje za rozporuplným 

s programovým prohlášením Rady týkající se komisí městských částí.  

3. Občané poukazují na neutěšený stav v údržbě chodníků a jejich okolí, potažmo na 

nekvalitní řízení této služby pro obec ze strany TSMO. Dle sdělení TS nebyla od 

1.4.2015 na základě stížností občanů prodloužena pracovní smlouva s panem 

Reichlem. TS během dubna provedou výběrové řízení na nového zaměstnance, 

podmínky zaměstnání  jsou k dispozici i u předsedy KMČ Ing. Jana Preče. 

4. Od Petra Svačiny (odb. ŽP) přišel požadavek na umístění kontejneru na kovový odpad 

– jako prvotní návrh se jeví prostor u hasičky 

5. Lesní školka se obrátila na KMČ s požadavkem na vyčištění prostoru pod přehradou, 

je zdrojem černých skládek různého odpadu – KMČ osloví mladé hasiče, případně 

školu o zapojení do této akce. Z TS jsou již zajištěny sběrné pytle a rukavice, je 

projednán i odvoz sesbíraného odpadu. 

6. Bylo provedeno jednání o nacenění opravy spojnice ul. Lenhartovy a Svolinského, kde 

dochází k natékání vody na ul. Svolinského mimo svod do kanalizace 

7. p. Lindnerová požádala o umístění případné druhé infotabule dolů do prostoru 

zastávky autobusu (první tabule bude na horní zastávce).  

8. bylo provedeno jednání s p. Ing.Křížkovou (majetkoprávní odd. Mag.) ohledně stavu u 

studny na ulici Lenhartová. Kácení stromů, odvodnění pozemku, probíjení elektřiny 

od elektroměrů některých majitelů chat. Majetkoprávní odbor slíbil přímé jednání (ne 

prostřednictvím KMČ) s dotčenými majiteli chat o postupu nápravy havarijního stavu 

v této lokalitě. 

9. Ze strany města budou vystaveny objednávky na zajištění hudby při oslavách výročí 

obce, co se týká výstavby božích muk nad obcí – materiál proplatí město. 



10. K jednání o průběhu květnových oslav : KMČ osloví případné sponzory o pomoc při 

zajištění oslav.  Pamětní mince  - bude objednáno 300, tak, aby byly k dispozici již 3.5. 

V případě většího zájmu bude možno objednat další k 4.8. 

11. KMČ projednala informaci z města o podání žádosti Mysliv. spolku Svatý Kopeček na 

pronájem několika parcel v majetku města (nachází se směrem na Posluchov cca pod 

Jablečnou). KMČ bere na vědomí a doporučuje jednání se ZD Unčovice, co by 

nájemcem, určitě ale nepovažuje vznik těchto míst v tomto prostředí za šťastný. 

   

 

Další zasedání komise proběhne  ve středu dne  6. května  ve 20 hod.   

 

Zapsal:  Miroslav Charouz 

 


