
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 6/17 ze dne 7. června 2017 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  Jan Preč, Miloš Eichler, Kamila Šimková,  Anna Herinková, Pavel Sklenář, 

Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín Kopečný,  

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné jednání ve 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

Komise odsouhlasila na základě cenové nabídky TS a finančních možností tyto opravy: 

 

- Opravu schodů mezi ulicemi Koperníkova a Hliník pod Pospíšilovým 

 

       -    Opravou kanalizační vpustě na ulici Strmá (k bývalé prádelce) 

 

- Opravou chodníku na ul. Svolinského pod detašovaným pracovištěm, Klubem seniorů 

 

- Opravu komunikace s osazením obrubníků na odbočce z ulice Svolinského do ulice 

K Mlýnku naproti Urdového 

 

- Opravu chodníku na ulici Svolinského na mostku přes potok u Chromcového 

 

- Opravu příčného žlabu na ulici Zlaté Doly 

 

- Opravu dvou kanalizačních vpustí na ul. Koperníkova 

 

- Zakoupení 3 ks venkovních laveček      

 

Komise oznamuje: 

 

- V průběhu června proběhne dokončení opravy povrchu komunikace na ul. Lenhartova, 

dokončení z minulého roku. 

 

- V rámci kontrolních dnů na ul. Liškovská komise připomínkovala strmé schody k ul. 

Koperníkova, které se jeví nevhodné jak pro kočárky, tak v určitých situacích i pro 

osoby s částečným omezením pohybu. Stanovisko projektanta: řešení odpovídá normě. 

Dále bylo poukázáno na vytékání stávající splaškové vody do výkopových prací a 

nebezpečí kontaminace spodní vody. 

 

- Komise obdržela stížnost, že nedochází k odvozu komunálního odpadu od RD na ul. 

Lenhartova. Požadavek na vyvážení byl vyřízen téměř před půl rokem, v případě 

problémů je třeba včas informovat komisi. 

 

- 24. června proběhne Lošovský minimaraton se startem u přehrady. Možnost přihlášení 

na internetu www.bobina.eu, nebo v 10 hod na místě. 

 

 

http://www.bobina.eu/


 

 

 

- Mezi komisí a odborem dopravy došlo k dohodě, že bude provedena prověrka 

únosnosti vozovky opravené ulice Lenhartova a podle toho stanovena povolená tonáž 

projíždějících vozidel. KMČ má opodstatněné obavy, aby nedocházelo k poškození 

nově opravené komunikace těžkými nákladními vozidly. 

 

  

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 12. července 2017 ve 20 hod. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 


