
 
Komise m ěstské části Lošov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 9/12 ze dne  1.srpna 2012 
 
Přítomni:   Jan Preč, Miroslav Haupt, Anna Herinková, Miloš Eichler 
  
Omluveni : Pavel Sklenář, Kamila  Šimková 
 
Host:  pí. Běhalová chatová oblast Lenhartova 
  
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. Paní Běhalová z chatové oblasti Lenhartovy ulice přednesla připomínky více 
obyvatel z této oblasti, týkající se: 
a./  nedokončení úprav komunikace podél chatoviště – k tomu bylo podáno 
vysvětlení předsedou KMČ p.ing. Prečem. Úprava je prováděna vlastní 
iniciativou KMČ za výrazného bezplatného  přispění místní soukromé 
společnosti. Magistrát MO má požadavek na celkovou úpravu komunikace ve 
svém registru již cca 5 let, není však pokryta finančně. Proto KMČ zvolila tento 
způsob zajištění. Žádá chataře o pochopení. 
b./   udržování vlastních pozemků chataři – KMČ připomíná povinnost 
jednotlivých vlastníků pozemků své pozemky udržovat, zejména pravidelně 
odstraňovat přerostlé traviny a plevel. Pokud nedojde k nápravě, vyzve KMČ 
Odbor životního prostředí MMO k provedení místního šetření s event. 
vyvozením důsledků vůči těm občanům chatařům, kteří se tuto povinnost 
neplní. 
c./  KMČ připomíná chatařům důsledně dodržovat systém třídění odpadů na 
místech k tomu určených.  Pouze ten odpad, který nelze umístit při vytřídění, 
je možno ponechat jako TKO. 
d./ někteří chataři zvažují možnost požádat o vybudování odpadní kanalizace. 
KMČ posoudí možnost zařadit tento požadavek do plánu investiční přípravy, 
upozorňuje však, že  pro vybudování odpadové kanalizace na soukromých 
pozemcích MMO nemá finanční prostředky. 
e./ pokračování údržby příkopy podél komunikace – KMČ zajistí urgenci 
pokračování výřezu stromů a keřů směrem od odbočky k vodárně.  Zároveň 
KMČ vyžádá od majetkoprávního odboru MMO podklady o zadání těchto 
prací, aby  měla možnost aktivněji ovlivňovat jejich průběh. 
 



2. KMČ obdržela od MMO Investičního odboru požadavek na předložení nároků 
investic a projektové přípravy pro rok 2013. Podklady budou projednány na 
schůzi 5.9.t.r.  

3. Byla podána informace o stavu zabezpečení akce Koperníkova, při které bude 
vybudována opěrná zeď v místě odbočky Hliník a oprava vybraného úseku 
silničního povrchu. Reálný předpoklad zahájení prací je září – říjen t.r. Nyní 
probíhá výběrové řízení, předpoklad trvání prací je 2 měsíce. Zatím je 
počítáno se zachováním omezeného provozu v místě stavby. 

4. KMČ žádá odbor ŽP MMO o zařazení předzahrádky budovy detašovaného 
pracoviště MMO  - budovy bývalé školky a nyní Klubu důchodců do plánu 
sečení, prováděného pravidelně TSMO. 

5. KMČ přijala k projednání požadavek pí. Pavelkové o zajištění opravy napojení 
místa tříděného odpadu rovněž před budovou detašovaného pracoviště MMO 
ve výjezdu z ulice Svolinského. 

6. KMČ obdržela žádost odboru majetkoprávního MMO č.j. 
SMOL/Maj/22/3284/2012/Br ze dne 19.7.t.r. Komise doporučí žadateli osobní 
projednání s nájemníky sousedních parcel za účelem vyjasnění jeho záměrů a 
přístupu na uvažovaný pozemek k pronájmu. 

7. Hlášení v místním rozhlase probíhá nyní jen z prostor na pracovišti MMO 
v budově bývalé školy na Svolinského ulici. Za komisi jsou k hlášení určení p. 
ing. Preč a p.ing. Haupt. 

 
 
Příští zasedání KMČ bude ve středu dne 5. září 2012 v 19,30 hod  
 
 
Zapsal:  M. Haupt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


