
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 6/19 z 5.6.2019 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  členové komise Jan Preč,  Anna Herinková, Jan Havlík, Miroslav Charouz, Tomáš 

Konečný, Miroslav Kuchválek, Luděk Kvapil,  Pavel Sklenář,     

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné jednání v 20.00 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

Komise souhlasí: 

- Na základě žádosti  o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví 

SMOl komise souhlasí se směnou orné půdy ve vlastnictví p. Jana Andrése. 

 

Komise žádá: 

- Na základě upozornění TS a odboru odpadového hospodářství žádáme občany aby 

neodkládali na stanovištích komunálního odpadu objemný odpad – nábytek, matrace, 

elektroodpad, pneumatiky a další. K tomuto účelu je třeba využít sběrné dvory a 

sběrové soboty. Pokud zde bude převyšovat množství nepovolených druhů odpadů, 

dojde ke zrušení svozu z těchto oblastí. 

- Odd. majetkové správy – p. Kolovratník o zajištění 2ks laveček a 2 panelů se situační  

mapkou Lošova (vyznačení ulic, turistické značení, orientační body). Umístění 

projednáno s p. Klovratníkem osobně.         

 

Komise oznamuje: 

- Ukončení a předání rekonstruované ul. Zlaté Doly proběhne 11.6. KMČ požaduje, aby 

v rámci reklamace byla obnovena kanalizační vpusť na křižovatce Svolinského a Zlaté 

Doly. Během deště zde vzniká velká kaluž. 

- Vzhledem k tomu, že byla firmou KARETA opravena poškozená ul. Koperníkova, 

KMČ rozhodla použít finanční prostředky (300tis.) na opravu povrchu ul. Hliník. 

Žádáme TS o sdělení rozsahu oprav v příslušném finančním limitu. 

- KMČ byla kontaktována PČR ve věci opakujícího se vandalství a žhářství v katastru 

Lošov. Spálená lavečka u hvězdárny, opakované zapálení mysliveckého posedu a 

dřívější požár v lese. Policie žádá občany, aby byli všímaví k podezřelým situacím a 

zavčas kontaktovali PČR. Komise dále upozorňuje, že v poslední době se v Lošově 

potulovali cizí občané (bezdomovci?), mimo jiné i vybírali odpadkové koše. Žádáme 

občany, aby zabezpečovali svůj majetek a nedávali tak příležitost pro případné horší 

narušení pořádku.  

  

   

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 3.7. ve 20.00 v KD. 

 

Zapsal: Jan Preč 

mailto:komiselosov@email.cz

