Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 10/13 ze dne 2.října 2013
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Anna Herinková, Kamila Šimková, Miloš
Eichler, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný

Zahájení
Komise zahájila jednání v 19 hod. v kanceláři KD Lošov.

Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění.
Projednané body dnešního jednání:
1. Jednání komise navštívil občan p. František Novák a žádal uspíšení řešení
odtokových poměrů před jeho nemovitostí č.36 na ulici Svolinského.
V současné době prováděné práce – vedení nn a vn – firmou Gamma dle
rozhodnutí MMOl č.j. SMOL/OPS/42/509/2012/Su ze dne 19.6.2012 zcela
odhalily skutečná rozsah podmáčení v těchto místech. P. Novák se s tímto
problémem obrátí rovněž přímo na vedení MMOl. Řešení tohoto problému je
součástí 1. etapy revitalizace průtahu obcí.
2. Práce na příkopě ulice Lenhartova podél chatoviště budou na základě „ Výzvy
k provedení údržbových prací „ ze dne 11.9.t.r. vydané Odborem
majetkoprávním MMOl č.j. SMOl/Maj/22/1443/2013 na TSMO provedeny na
konci měsíce října a počátkem měsíce listopadu.
3. KMČ se obrací touto cestou na TSMO se žádostí na provedení prostříhání a
následný úklid vegetace na ulicích Liškovská ( horní část), Koperníkova ( před
domy č. 14 a 16), Strmá, Kovářská a v parčíku u KD. Vegetace je přerostlá a
brání provozu jak pěších, tak vozidel na komunikacích.
4. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval přítomné o příslibu opravy povrchu
vozovky na zastávce MHD Lošov ( dolní zastávka) v průběhu měsíce října.
Provedení prací si vyžádá výluku zastávky MHD v délce dva dny o víkendu.
Termín provedení prací bude ještě upřesněn hlášením místního rozhlasu.
V době provádění prací bude na zastávce náhradní provoz.
5. KMČ č. 8 v Lošově po prověření aktuální situace v lokalitě opětně důrazně
žádá MMOl o uskutečnění sběrové soboty, alespoň pro hromadný odvoz
bioodpadu. Jinak hrozí nebezpečné znečištění okolních lesů a městských
prostor vytvořením černých skládek. Náklady na jejich následné odstranění
zcela jistě převýší prvotní náklady na uskutečnění sběrové soboty.
6. Vzhledem k opakovaným požadavkům občanů a členů KMČ znovu žádáme o
skácení 2 vzrostlých stromů na ul. Lenhartova a 2 na ul. Svolinského. Vzniklá
situace vyplývá z fotografií, uvedených v příloze. Při větších podzimních a
zejména zimních větrech hrozí nejen materiální škody na majetku, ale občané
se obávají osobní bezpečnosti. KMČ v minulosti obdržela příslib provedení od

zástupců MMOl např. na veřejné schůzi v listopadu 2012.Vzhledem k velikosti
stromů a blízkosti vedení nn je varianta kácení za vytěžené dřevo nereálná.
7. KMČ uskutečnila jednání na Odboru dopravy v záležitosti změny JŘ linky č. 11
v návaznosti na provedené úpravy k 1.9.t.r. Výsledkem je úprava JŘ od
18.10.t.r., podle které je posunut odjezd spoje z Hl. nádraží ze 13,12 na
13,22 hod s příjezdem k Bazilice na Sv. Kopečku ve 13,40 a příjezdem na
Lošov ve 13,45 hod. Touto úpravou by mělo dojít ke zlepšení možnosti
odjezdu školáků po ukončení školní výuky do Lošova.
8. Na KMČ se obrátili občané, majitelé pozemků, uvedených v Rozhodnutí
veřejnou vyhláškou č.j. SMOl/OPS/42/509/2012/Su ze dne 18.6.2012, kterým
byla povolena stavba – Lošov, Svolinského – nová DTS, kabelové vedení VN
a NN – se žádostí o pomoc při uvedení prostor do původního stavu po
ukončení prací. Zejména jde o sdělení konkrétní osoby MMOl, která je pro
kontrolu této stavby určena tak, aby byla umožněna veřejná kontrola plnění.
9. KMČ sděluje občanům, že svolá na středu dne 6. listopadu t.r. veřejnou
schůzi občanů do budovy detašovaného pracoviště MMOl na
Svolinského ul. Přizvání budou zástupci MMOl a TSMO. Podrobnosti
budou včas oznámeny místním rozhlasem.
10. V návaznosti na žádost KMČ ohledně řešení připojení odpadů v chatovištích
na centrální ČOV a povolování individuálních ČOV při výstavbě RD se
uskuteční osobní jednání s odborem ŽP v průběhu října t.r. ( viz bod 7 a 8
zápisu č. 9/2013 ze dne 4. září t.r.). Při jednání budou uvedeny konkrétní
připomínky KMČ.
11. KMČ informuje občany, že byly zahájeny geodetické práce na přípravě
projektové dokumentace rekonstrukce ulice Zlaté Doly, Liškovská, Hliník a
Pod Hvězdárnou. KMČ uplatní při následném jednání se zpracovatelem
dokumentace aktuální připomínky tak, aby řešení zahrnovala potřebné
požadavky KMČ a občanů.

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod

Příští zasedání komise je 6.listopadu 2013

Zapsal: Miroslav Haupt

