Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 5/10 ze dne 5. května 2010
Přítomni: Stanislav Mader, Kamila Šišková, Miloš Eichler, , Bedřich Chlebek
Omluveni: Miroslav Haupt
Host: Oldřich Kovařík

Zahájení
Komise zahájila pravidelné jednání na 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov
Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila zápis v přečteném znění
Projednané body

1. Host p. Kovařík předložil komisi návrh řešení prostoru obecního pozemku
podél ul. Kovářská.
Komise s jeho návrhem souhlasí. Důvodem souhlasu je , že návrh optimálně
řeší rozložení ploch trávníků a příjezdových cest k domům obyvatel uličky.
Návrh řešení je v příloze zápisu. Komise projedná návrh s odborem životního
prostření. Cílem je stanovit budoucí uspořádání na obecním prostoru podél
ulice Kovářská.
2. Na příjezdové cestě ke stanovišti kontejnerů na separovaný odpad za
kulturním domem často parkují auta, která znemožňují příjezd vozidel TSMO a
tím i odvoz separovaných odpadů. Komise požádá dopravní policii o zamezení stání vozidel na příjezdové cestě dopravními značkami. Projednání zajistí
pan Eichler.

3. Komise projednala sečení zahrady za budovou Dislokovaného pracoviště a
Klubu seniorů v Lošově. Pro toto sečení získala komise dobrovolného
pracovníka pana Víta Mlčocha, který má zájem o sečení této zahrady. Pan
Mlčoch je komisi znám jako svědomitý pracovník (povoláním zahradník), který
je zárukou kvalitního sečení a udržování zahrady. Komise doporučuje předat
mu do užívání křovinořez zakoupený z prostředků komise na udržování této
zahrady.
4. Na základě projednání pana Mgr. Puhače s odborem dopravy se uskutečnilo
místní šetření, jehož cílem bylo zřízení přechodu pro chodce u Kulturního
domu.
Za odbor dopravy se zúčastnil pan Vojtěch Holý, dále zástupci dopravní
policie.

Při jednání bylo vybráno místo, vhodné po dopravní stránce, ke zřízení
přechodu.
Místní podmínky umožňují přechod zřídit bez stavebních úprav. Rovněž předepsané osvětlení lze zajistit výložníkem ze stávajícího stožáru veřejného osvětlení. Pro zřízení přechodu je třeba, dle závěrů místního šetření:
-nakreslit přechod na vozovku,,
-zřídit dopravní značky Přechod pro chodce
-doplnit stožár veřejného osvětlení výložníkem se světlem nad přechodem.
Celkový náklad na zřízení přechodu byl odhadnut na 15 až 20.000,- Kč.
Komise žádá odbor vnějších vztahů , aby projednal s panem Holým z odboru
dopravy financování této akce a případně přispěl, z prostředků přidělovaných
komisi, na realizaci.

5. Komise projednala situaci v přidělování investičních prostředků města
jednotlivým okrajovým částem. Vzhledem k tomu, že Lošov v posledním
období dostal nejméně investičních prostředků ze všech okrajových částí (viz
článek v Radničních listech: Za domy i byty letos zaplatíme více), komise
pověřila předsedu, aby nepříznivý stav financování projednal s náměstkem
primátora zodpovědným za investiční oblast.
Zasedání komise bylo ukončeno ve 21:30 hod.
Příští zasedání komise je 2. 6. 2010 v 19:30 hod.

Zapsala: K. Šišková

