Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 10/12 ze dne 5. září 2012
Přítomni: Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Anna Herinková, Jan Preč, Pavel
Sklenář, Miloš Eichler, Miroslav Haupt,
Omluveni:
Neomluven: Jiří Daniel

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 dnešního jednání:
1. Pravidelný sběr bioodpadu proběhne beze změny v pátek dne 28.9.t.r bez
ohledu na státní svátek.
2. Sběrová sobota v Lošově bude 10. listopadu u hasičské zbrojnice.
3. V měsíci září (zatím není přesně stanoveno) proběhne jednání MMOl se ZD
Unčovice ohledně nájezdů na pole v oblasti chatoviště na Lenhartově ulici.
4. V průběhů měsíců září, říjen bude probíhat oprava ul. Koperníkova. Výběrové
řízení bylo ukončeno, akci provede fi. Europia, a.s. je předpoklad zahájen od
17.9.t.r. Komise MČ bude informovat občany na ulicích Koperníkova, Kluče, Hliník a
Pod Hvězdárnou o průběhu prací, případně o nutnosti využít náhradní příjezdovou
trasu k domovům s využitím ulice Zlaté Doly. Zároveň bude trvat na dořešení odvozu
komunálního a BIO odpadu.
5. Komise projednala požadavek MMO odboru majetkoprávního na předložení
požadavků na údržbové práce pro rok 2013. Bude uplatněno provedené těchto
prací:
• Vyčistění příkopy kolem ul. Lenhartovy podél chatoviště
• Čištění břehů koryta potoka pod zbrojnicí
• Oprava břehů požární nádrže
6. Komise projednala předložení požadavků na investice pro rok 2013. Po
rozsáhlé diskusi byly stanoveny tyto priority požadavků, které budou ve stanovené
formě a termínu předány na odbor investic MMO:

•
•
•

Svolinského – odvodnění a parkovací místa – požadavek již veden v RIPO
pod pol. 83/1,
Pod Hvězdárnou –oprava komunikace a veřejné osvětlení – požadavek již
uveden v RIPO pod. pol. 82/1 a 93/ 8,
Svolinského – chodníky – požadavek již uveden v RIPO pod pol. 84/2 a 89/ 4.

Komise zároveň přezkoumala rozsah požadavků, vedených v RIPO a
rozhodla odsunout pol. 92/7 – Svolinského – zastávka náves. Mimo jiné i pro
požadavek DPMO na úpravu a přemístění stávající zastávky Lošov. Uskuteční
se místní šetření, na základě kterého bude záležitost řešena komplexně.
7. Komise se zabývala situací na úpravě komunikace Lenhartova v jejím prodlou
žení podél chatoviště. Přestože tato akce je požadována v rámci investiční
výstavby již několik let, nepodařilo se ji doposud prosadit. Komise se ji proto
snaží řešit operativně v rámci místních podmínek. Komise touto cestou děkuje společnosti AH Morava, jmenovitě pí. Anně Herinkové za sponzorský přínos při dílčí realizaci úprav komunikace. Jedině tak se daří alespoň minimálně přispět k základní údržbě a řešení nápravy.
8. Komise pověřuje ing. Miroslava Haupta k projednání reklamace u fi. Elpromont
Velká Bystřice na uvedení do původního stavu po provedených pracech na ulicích
Koperníkova ( příčný překop) a Pod Hvězdárnou ( podélný překop).

Příští zasedání KMČ bude ve středu dne 3. října 2012 v 19,30 hod.
Zapsal: M. Haupt

