Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 7/14 ze dne 2. července 2014
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Miloš Eichler, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný,
Kamila Šimková, Anna Herinková.
Zahájení:
Komise zahájila jednání v 20 hod. v kanceláři KD Lošov.
Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění.
Projednané body dnešního jednání:
1. Na KMČ se obrátil odbor majetkoprávní SMOl dopisem č.j. SMOl/118491/2014
ze dne 30.5.2014 se žádostí o podání stanoviska k prodeji části parcely č. 605
ovocný sad 7 m2 v k.ú. Lošov . V místě je vybudována trafostanice ČEZ, KMČ
s prodejem v uvedeném rozsahu souhlasí.
2. Na KMČ se obrátil odbor majetkoprávní SMOl dopisem č.j. SMOl/126046/2014
ze dne 10.6.2014 se žádostí o stanovisko k pachtu části parcely č. 1310
ostatní plocha 300 m2 za účelem zem. obhospodaření. KMČ souhlasí
s poskytnutím pachtu uvedené části pozemku s umožněním přístupu na
sousedící pozemky.
3. KMČ informuje občany ulic Na Pusté a Pod Lesem, že dne 16. července
v době od 7,30 do 18,00 hod bude z důvodů opravných prací vypnutý el.
proud.
4. KMČ očekává upřesnění osobní návštěvy primátora p.JuDr. Martina Majora
v závěru měsíce července. Za účelem předběžné informovanosti byl na sekr.
primátora předán dopis s upřesněním témat ze strany KMČ Lošov.
5. KMĆ obdržela konkurenční nabídku na úpravu části travnaté plochy na ul.
Kovářská proti obchodu CBA. Jelikož se jedná o výrazně nižší cenu než u
nabídky TS, byla předána s požadavkem realizace na SMOl odb. vnějších
vztahů. Zahájení prací je podmíněno písemným souhlasem odb. životního
prostředí s vykácením borovice v tomto prostoru.
6. KMČ byla informována místními občany, že na výjezdu z Lošova směrem k V.
Bystřici byl umístěn Městskou policií monitorovací radar. Ze záznamu je
zřejmé, že zde dochází k výraznému překračování povolené rychlosti. KMČ se
bude informovat u MP o naměřených hodnotách a případném doporučení.
KMČ Lošov vyzývá občany Lošova, aby zejména v neděli omezili používání
hlučných zařízení. Jedná se především o motorové pily, motorové sekačky a
kosy. Bude tak umožněn klid pro zasloužený odpočinek.
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hod
Příští zasedání komise je ve středu 6. srpna 2014 ve 20 hod.
Zapsal: Miroslav Haupt

