Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 09/13 ze dne 4.září 2013
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Anna Herinková, Kamila Šimková, Miloš
Eichler, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný

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 rady SMOl ze dne
26.srpna .tr., kde byl projednán bod 19 - Revitalizace průtahu silnice
III/4432 v Lošově. Odbor Koncepce a rozvoje k projednání předložil studii DS
geo projekt a tato studie byla radou města vzata na vědomí. Dále bylo uloženo
uplatnit do návrhu plánu investic pro rok 2014 pořízení dokumentace pro
územní řízení. Studie je rozdělena na 8 etap, dokumentace pro územní řízení
má být zpracována celá. K realizaci v nejbližším období bude uplatňována 1.
etapa. Rozsah jednotlivých etap vyplývá z plánku v příloze. Bližší komentář
bude podán na veřejné schůzi KMČ s občany.
2. V tomto roce budou provedeny v Lošově ještě tyto práce:
•
•

úprava povrchu předlážděním ulice Kovářská,
úprava povrchu vozovky u točny zastávky MHD Lošov vč. odvodnění,

3. Podle vyjádření Odboru dopravy SMOl bylo zadáno zpracování potřebné
dokumentace pro rekonstrukci ulic Zlaté Doly, Liškovská a Hliník. Předseda
KMČ ing. Preč ověří rozsah zadání zpracování dokumentace v horní části ulic
Zlaté Doly a Liškovská s přihlédnutím ke dlouhodobě uplatňovanému
požadavku KMČ na propojení obou ulic. Následně bude jednáno o realizaci
v příštím období.
4. Komise byla informována od TSMO o zadání Odboru dopravy SMOl na
umístění zrcadla na spojnici ulic Koperníkova a Pod Hvězdárnou. I když je toto
místo nebezpečné, nadále tím není vyřešen původní požadavek KMČ na
zklidnění dopravy na ulici Koperníkova, KMČ proto znovu otevře na Odboru
dopravy jednání, které by mělo vést ke konečnému řešení situace.

5. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o záměru KMČ uspořádat ve druhé
polovině listopadu t.r. veřejnou schůzi občanů Lošova. Přesné datum a
program jednání bude upřesněn v nejbližší době a občané budou o něm včas
informováni.
6. Na KMČ se obrátila jedna občanka Lošova se žádostí o možnost projednání
nočního autobusu, zajíždějícího do Lošova. KMČ se touto možností zabývala,
konstatovala však, že případné uplatnění takového požadavku je nutno
koordinovat s ostatními místními částmi v lokalitě.
7. KMČ se zabývala opětovně situací s řešením odpadů na chatoviscích
v lokalitě Lošov na obou stranách přehrady. Konstatovala, že na žádost KMČ,
uplatněnou v této záležitosti v bodě 9. zápisu KMČ č. 06/13 ze dne 5. června
t.r. nebylo ze strany SMOl dosud vůbec nijak reagováno. V této záležitosti se
tak KMČ obrátí písemně na Odbor životního prostředí, případně na další
odbory SMOl.
8. Na KMČ se obrátili občané p. Konštacký a p. Sklenář P. s tím, že na jejich
připomínky, uplatněné proti povolení ČOV při výstavbě RD na ulici Sinelově
nebylo dosud ze strany SMOl nijak reagováno. KMČ vyjádřila podporu pro
zamítnutí výstavby ČOV již při svém jednání dne 5.6.t.r. ( viz bod 10 zápisu),
zejména proto, že v Lošově je vybudována centrální ČOV a svedení odpadů
do ní je bytostním zájmem všech občanů Lošova. I v této záležitosti se KMČ
obrátí na Stavební úřad SMOl.

Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hod

Příští zasedání komise je 2. října 2013 v 19:00 hod

Zapsal: Miroslav Haupt

