Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 2/14 ze dne 12.února 2014
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný,
Kamila Šimková.
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. KMČ obdržela informaci o rozhodnutí Rady SMOl ze dne 27.1.t.r., podle
kterého bylo schváleno vybudování dětského hřiště v Lošově. KMČ dále
rozhodla o umístění dětského hříště v zadní části pozemku horního hříště SK
Lošov. KMČ souběžně připomíná odboru KaR a majetkoprávnímu SMOl
nutnost urychleného uzavření dohody o zápůjčce pozemku SK Lošov. Podle
získaných informací tato dohoda dosud není uzavřena, přestože jde o
základní předpoklad výstavby nového dětského hříště v Lošově.
2. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval o dopisu odboru Koncepce a rozvoje
SMOl k opravě povrchu ulice Pod Lesem se zohledněním nových informací o
vodovodním řadu. V důsledku toho se jeví potřeba dalších jednání s majitelem
vodovodního řádu a posun v realizaci akce.
3. KMČ obdržela stanovisko odboru dopravy SMOL, že konečná úprava povrchu
na ul. Svolinského po poruše vodovodního řádu bude provedena do konce
června t.r.
4. KMČ požaduje po odboru dopravy SMOl zajištění veřejného osvětlení u místa
sběru tříděného odpadu za budovou Kulturního domu v Lošově. Jde o
vybudování 1 ks sloupu veřejného osvětlení s konkrétním umístěním podle
plánku, předaném předsedou KMČ.
5. Členové KMČ připraví do termínu konání příští schůze KMČ v březnu své
návrhy požadavků na provedení oprav komunikací, chodníků a veřejných
prostranství pro provedení v roce 2014 z prostředků KMČ.
6. KMČ obdržela informaci od odboru majetkoprávního SMOl pí. Vl. Brázdové,
že byl schválen a bude realizován příčný žlab na ul. Lenhartova v místě
křížení s komunikací od vodárny dle požadavku KMČ a místních chatařů.
7. KMČ obdržela žádost občanky pí. Bockové o pomoc při zajištění kácení
stromů na soukromém pozemku. Za KMČ projedná tuto záležitost s pí.
Bockovou člen komise p. Eichler ml. v souladu se stanoviskem odboru
životního prostředí SMOl.
8. KMČ poskytla pořadateli Obecního plesu SK Lošov dne 25.1.t.r. věcný dar do
tomboly.
9. KMČ dne 27.1.t.r.znovu uplatnila žádost na Odbor stavební SMOl ve věci
kontroly likvidace splaškových vod v chatové zástavbě v Lošově. Předmětem
žádosti je provedení místního šetření o způsobu odkanalizování chat.

10. KMČ vydává Upozornění pro občany Lošova – zákaz shromažďování
netříděného odpadu, zejména elektroodpadu u míst sběru tříděného
odpadu - . Zejména se jedná o postupné vytváření černé skládky
elektroodpadu u budovy detašovaného pracoviště SMOl – dříve školky.
Likvidace této černé skládky si vyžádá finanční prostředky, které by bylo
možno použít pro zvelebení obce. V souladu s opatřením SMOl je možno
tvůrce těchto černých skládek pokutovat.
Žádáme proto důrazně občany Lošova, aby se odkládání tohoto odpadu
na černé skládky vyvarovali a tento odpad odváželi do sběrného dvora
v Hodolanech.
Po upřesnění termínu konání jarní sběrné soboty budou občané včas
informováni.

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod
Příští zasedání komise je 5. března 2014 v 19 hod.
Zapsal: Miroslav Haupt

