Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 6/12 ze dne 6. června 2012
Přítomni: Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan Preč, Pavel
Sklenář, Miloš Eichler, Miroslav Haupt,
Omluveni:
Neomluven: Daniel J.

Zahájení
Komise zahájila pravidelné jednání ve 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov

Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila zápis v přečteném znění
Projednané body
1. 3.5.2012 proběhlo místní šetření na ulici Ořechová ve věci nátoku vod na
komunikaci za účasti zástupců odb. ŽP a dopravy. Vzhledem k tomu, že
ulice není odkanalizovaná, odvod vody v první etapě je možno řešit jen
provizorním opatřením. Odb. ŽP prostředí slíbil zápis a návrh řešení, KMČ
dosud neobdržela. Poté se k návrhu vyjádří. Definitivní řešení až po
ukončení výstavby na ulici Ořechová.
2. 3.5. 2012 proběhlo místní šetření na ulici K Mlýnku ve věci nakládání s
odpadními vodami. Bylo zjištěno, že do lesa vytéká splašková voda. Domy
na ulici jsou řádně odkanalizované, vlivem malého spádu na konečné větvi
kanalizace se splašková voda dostává přepadem do vody dešťové.
MORAVSKÁ VOD8RENSKÁ a.s. udělá opatření v šachtách, aby bylo
zabráněno nátoku splaškové vody do dešťové kanalizace, která vyúsťuje v
lese.
3. na ulici Lenhartova byly na jaře zahájeny práce na vyčištění příkopy podél
chatoviska, ale
celá akce nebyla jak z pozice odb. ŽP, tak majetkoprávního dokončena. Na
dně příkopu jsou vzrostlé náletové křoviny, které nebyly vyřezány, na
několika místech je příkopa zcela zanesená naplavenou zeminou, trávou a
listím, takže zcela neplní svou funkci.
Žádáme odbor ŽP aby schválil vykácení veškerých dřevin v příkopě.
Žádáme odbor majetkoprávní, aby zajistil vysečení příkopy a následně její
průchodnost.
KMČ žádá odbor majetkoprávní, aby sdělil doposud vynaložené náklady
na čištění uvedené příkopy.

4. vzhledem k tomu, že požadavek na investiční opravu ul. Lenhartova se
nejeví v dohledné době reálný, provádí se oprava povrchu náhradním
řešením pomocí recyklátu. Po navezení dostatečného množství budou
pokračovat práce na opravách. Práce zajišťuje sponzorsky firma AH
Morava za režijní náklady.
5. KMČ obdržela návrh a rozpočet na opravu ul. Koperníkova. Vzhledem k
rozsahu a nákladům se komise sejde 13.6. k definitivnímu vyjádření k
předloženým dokumentům. Na tomto jednání bude rovněž projednán návrh
a cena opravy 2 příčných žlabů na ul. Strmá.

6. na odb. dopravy - opravy komunikací byl předložen návrh na opravy
nájezdů z ulice Svolinského do ulic Zlaté Doly a Strmá, dále pak na
zhotovení příčného odvodňovacího žlabu na ul. Pod lesem.
7. byla ukončena výstava "Takový byl Lošov", která byla instalována a
přístupná po celý květen v klubu seniorů. Záměrem bylo zveřejnit běžně
nedostupné dokumenty z historie naší obce. KMČ konstatuje, že záměr
oživit vzpomínky na minulost se plně vydařil. Svědčí o tom návštěvnost
širokého věkového spektra místních občanů, ale i návštěvy z okolních
obcí. Všemi byla velice kladně hodnocena, o čemž svědčí i zápisy v knize
návštěv.
KMČ tímto děkuje všem, kteří dodali, zapůjčili, nebo zajistili vystavované
dokumenty.
I přes pozvání některých zástupců magistrátu, nikdo tuto výstavu
nenavštívil. Rovněž požadavek na upoutávku na webových stránkách
města nebyl akceptován. KMČ konstatuje, že tento nezájem je odrazem
vztahu města k okrajovým částem.
8. Komise obdržela odpověď na dotaz p.Dr. Zápalky primátorovi města a to
od vedoucího odboru koncepce a rozvoje p.ing. Dosoudila ve věci záměru
města k využití lokality " Zlatý důl ". Z této odpovědi vyjímáme:
Pořizovatel Návrhu územního plánu přepracoval návrh řešení tak, že
lokalita " Zlatý důl " je nyní řešena jako plocha veřejného vybavení se
stanovenou výškou zástavby, maximální zastavěností do 20 % a
minimálním podílem zeleně 40 %. Využití lokality je dále podmíněno
pořízením územní studie.
Další projednání návrhu územního plánu se předpokládá ve druhé
polovině roku 2012.
Komise bude záležitost nadále sledovat, konstatuje však, že reakce
odpovědných odborů MMO vůči předchozím dotazům ze strany komise v
této záležitosti není prakticky žádná, zatímco na stížnosti jednotlivců jsou
poskytnuty výrazně kvalitnější informace. Tento postup komise nepovažuje
za seriozní.

9. 28. 6. 2012 nepůjde v době od 8:00 – 13:00 hod el. proud na části ulice
Svolinského, přesná místa a lokality budou označeny letáčky SME
Mimořádné zasedání se uskuteční 13. 6. 2012
Pravidelné zasedání se uskuteční 4. 7. 2012

Zapsala K. Šimková

