
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 7/18 ze dne 11. července 2018 

komiselosov@email.cz 

 

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

Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín Kopečný, 

 

Zahájení: 

 

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

   

Komise žádá: 

 

- Odbor životního prostředí o vystavení požadavku na TS ev. ČEZ distribuce na ořezání 

břeťšťanu na sloupu el. vedení na ulici Svolinského u domu č. 69 naproti domu č. 

68A. Keř zasahuje až do el. vedení.   

 

- Opakovaně odb. majetkoprávní o zajištění urychlené opravy veřejné studny, která byla 

poškozena při zimní údržbě již koncem roku 2017. Jedná se o jedinou veřejnou studnu 

s pitnou vodou v Lošově. Hrozí zde nebezpečí úrazu hlavně dětí a pobořená stavba 

hyzdí střed Lošova. Je s podivem, že nebyla doposud oprava realizována, když od 

samého počátku byl znám viník i jeho číslo pojistky. 

 

- Odbor životního prostředí o prořezávku zeleně, která zasahuje do vozovky, na ulici 

Lenhartova 

 

- Odbor dopravy, aby zajistil přemístění dopravní značky ZONA 30 na křižovatce ulic 

Svolinského a Zlaté doly. Při sjezdu z ul. Svolinského je naprosto neviditelná 

vzhledem k výšce umístění a umístěním do kadeřavé vrby.   

 

- Žádá občany, aby při venčení psů na veřejném prostranství, sbírali exkrementy svých 

miláčků a dávali je do příslušných nádob, nebo si je nosili domů a dbali na pořádek u 

veřejných kontejnerů na odpad. 

 

- Žádá odb. životního prostředí o zajištění vyšší četnosti vyvážení kontejnerů na odpad 

z ul. Lenhartova. Větší obydlenost chatové oblasti v letních měsících způsobuje stav, 

kdy stávající kontejnery na odpad kapacitně nestačí, odpadky jsou ukládány kolem. 

 

 

Komise oznamuje: 

 

- Opravu ulice Zlaté Doly vyhrála stavební společnost KARETA Bruntál 

 

- Petice na zachování silnice Samotišky-Chválkovice byla předána organizátorům. 

Petici podepsalo 214 občanů.  

 

- Česká pošta přemístí poštovní schránku k zastávce MHD Svolinského 

 

mailto:komiselosov@email.cz


- KMČ dostala podnět na opravu ul. Liškovská v záruční době. Bylo předáno odb. 

investic k posouzení. 

 

- KMČ obdržela požadavek na zajištění ranního školního spoje MHD s dojezdem na ul. 

Ladova. Bylo projednáno s odb. dopravy – není možné z provozních důvodů. 

 

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 1. srpna ve 20 hod. 
  

Zapsal: Antonín Kopečný 


