
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 2/12 ze dne  1. února 2012 
 
Přítomni:   Miroslav Haupt, Jiří Daniel, , Antonín Kopečný, Miloš Eichler,    
                  Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan Preč 
 
Omluveni :  Pavel Sklenář 

 
 

Zahájení  
 
Komise zahájila pravidelné jednání ve 19:00 hod. v kanceláři KD Lošov 
 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Komise schválila zápis v přečteném znění 
 
 
 
Projednané body 
  
 

1. KMČ upozorňuje na kritický a nebezpečný stav na ulici Ořechová. Vedle 
komunikace  celoročně vyvěrá podzemní voda, která asi po 30 metrech 
zaplavuje celou šíři komunikace a stále namrzá, viz fotopříloha. Ulice je 
jedinou cestou pro výjezd vozidel, musí zde vyjíždět i maminka s kočárkem. 
Podél cesty chybí odvodňovací žlab, nebo kanalizace. KMČ ukládá 
předsedovi projednat na odborech dopravy a životního prostředí. 

 
2. požadavky na investice -KMČ předala požadavky na investice pro rok 2012 v 

požadovaném termínu 9/2011 odb. investic, nepožaduje žádnou změnu. Jsme 
připraveni být účastni okamžitému místnímu šetření, podmínkou je, aby nebyla 
sněhová pokrývka. Žádáme o stanovení termínu místního jednání.Z minulých 
investičních akcí KMČ upozorňuje na skutečnost, že v rámci řešení 
rozšířené MHD nebylo dokončeno osvětlení přechodu na zastávce Lošov 
Svolinského, jak vyžadují současné normy. Stejně tak není osvětlen přechod 
pod detašovaným pracovištěm MmOl. 

 
3. KMČ se dohodla na tvorbě internetových stránek Lošova a dění v obci – 

zodpovídá A. Herinková 
 

4. Komise žádá o odstranění větví po ořezu, který provedl ČEZ a větve zůstaly 
ležet na veřejných prostranstvích 

 
5. KMČ žádá o posunutí termínu sběrových sobot z důvodu počasí. Na jaře 

vzhledem k déle ležícímu sněhu a následné vlhkosti v naší lokalitě nejde 
provést přehrabání zahrad, na podzim při stávajících termínech mnohdy ještě 
opadané listí. 



 
6. KMČ vyzývá občany Lošova aby dbali větší bezpečnosti o svá obydlí a byli 

vnímavější k podezřele se chovajícím lidem. V poslední době dochází 
k častějším krádežím v domech. 

 
 

Příští zasedání je 7. 3. 2012 v 19:00 hod 
 
 
Zapsala K. Šimková 
 




