
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 8/17 ze dne 2.srpna 2017 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  Jan Preč, Anna Herinková, Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín 

Kopečný, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, Kamila Šišková 

 

Hosté: Jan Zendulka  

 

Zahájení: 

 

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

 

Host  Jan Zendulka poukázal na propadení komunikace na ul. Lenhartova před č.p. 115/15 a 

žádal o její opravu. Vlivem provozu těžké techniky došlo k poškození povrchu v místech, 

které bylo z prostředků komise před 3 roky opraveno. 9.8. bude provedeno místní šetření 

s posouzením únosnosti podloží na celé ul. Lenhartova, které může vést k omezení tonáže 

projíždějící techniky. Komise má obavu o poškození nového živičného povrchu v celé její 

délce.  

 

Komise žádá: 

 

- Odbor  správy městských komunikací a MHD o rozšíření autobusové linky č.11 ve  

svátek, odjez  z Hl. nádraží v 17,26 až do zastávky Lošov. 

- Vzhledem k poškození ul. Zlaté Doly KMČ žádá radu města, aby schválila její opravu 

včetně inž. sítí v r. 2018. Veškerá projektová dokumentace včetně stavebního povolení 

je připravena. Při průjezdu osobních automobilů dochází v některých případech 

k drhnutí podvozku o nerovnosti terénu, stávající kanalizace je poškozená a část této 

ulice dokonce nemá zpevněný povrch, je zde pouze uježděná zemina. V případě 

neprůjezdnosti ul. Koperníkovou je ul. Zl. Doly jedinnou přístupovou k ul. Kluče a 

části Lošova u areálu SK Lošov.  

 

  

Komise oznamuje 

  

- Odb. vnějších vztahů předal objednávku TS na vybrané opravy. 

- KMČ oznamuje   SDH a SK, že do konce srpna je třeba předat na odb.vnějších vztahů 

požadavek na venkovní produkce v r.2018, které proběhnou na veřejnosti i po 

22.00hod. 

- Obor ŽP informoval komisi,že nebudou rozšiřovat osazení košů na psí exkrementy. Je 

povinností každého majitele psa, aby je uklidil. 

- Byla provedena kolaudace GO ul. Liškovská. 

- Byla dokončena oprava ul. Lenhartova.  

 

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 6. září 2017 ve 20 hod. 

 

   

 Zapsal: Jan Preč 


