Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 07/13 ze dne 10.července 2013
Přítomni: Kamila Šimková, Jan Preč, Miroslav Haupt, Anna Herinková.

Zahájení
Komise zahájila jednání ve 20.00 hod. v kanceláři KD Lošov.

Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění.
Projednané body dnešního jednání:
1. Předseda KMČ p.ing.Preč informoval přítomné o jednání na DS Geo projekt
ze dne 25.června t.r., které bylo svoláno Odborem koncepce a rozvoje MMOl
ohledně investičního záměru a studie „ Lošov – revitalizace průtahu obce“. Z jednání
bylo pořízen zápis, který bude podkladem pro další upřesnění záměru. Podle
vyjádření Odboru Koncepce a rozvoje ze dne 2. července t.r. budou závěry z této
studie včetně návrhu dalšího postupu předloženy do Rady MO v srpnu t.r., tak, aby
mohly být zohledněny při zpracování návrhu plánu investic pro rok 2014.
V souvislosti s tím projedná KMČ také vyjádření k dalšímu postupu u požadavků,
které spadají do kompetence Odboru dopravy MMOl.
2. KMČ obdržela vyjádření Odboru dopravy ke svému požadavku na rozšíření
dopravní obslužnosti do stanice MHD Lošov Svolinského. V rámci změny Jízdního
řádu od 1.9.t.r. dojde o rozšíření spojů na zastávku Svolinského u spojů
s odjezdem z Hl. nádraží v 11,00 hod a 17,50 hod.
Zároveň dojde ke změně JŘ tak, že spoj na zastávku Svolinského
s odjezdem z Hl. nádraží ve 13,42 hod bude nahrazen z provozních důvodů
spojem s odjezdem ve 14,00 hod.
Další úpravu jízdního řádu bude možné provést až v prosince t.r. v souvislosti
s uvedením nové tramvajové trasy na Nové Sady do provozu.
3.
Komise obdržela příslib provedení opravy povrchu vozovky na ulici
Svolinského v úseku odbočky k obchodu u Kulturního domu a v místě odbočky
k detašovanému pracovišti MMOl u Klubu seniorů. Práce by měly proběhnout
v červenci. KMČ dále jedná o provedení opravy povrchu vozovky u zastávky MHD
Lošov.
4. Byla provedena oprava předlážděním části ulice Lenhartova a Strmá. O
provedení dalších požadovaných oprav povrchu vozovky, zejména ulice Zlaté doly,
Hliník a Liškovská je nadále jednáno.

5. K požadavku na umístění zrcadla v ulici Koperníkova byla Komise informována,
že tento požadavek zatím nebyl uzavřen. Odbor dopravy MMOl hledá společně
s Policí ČR vhodnější způsob zklidnění dopravy v této lokalitě. O výsledku bude KMČ
informována.
6. KMČ informuje občany o konání cyklistických závodů ve dnech 14. 20. a 21.
července t.r.v obci Lošov. V tyto dny bude průjezd Lošovem po nezbytnou dobu
uzavřen a dojde rovněž k výrazné redukci dopravy MHD. Podrobnosti budou
vyhlášeny místním rozhlasem. Komise žádá občany Lošova, aby respektovali
dopravní značení, omezující parkování na ulicích Svolinského a Strmá.

Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hod

Příští zasedání komise je 7. srpna 2013 ve 20:00 hod

Zapsal: Miroslav Haupt

