
                                      Komise městské části Lošov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis z jednání KMČ Lošov č. 8/15 ze dne 4. srpna 2015 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  Jan Preč, Kamila Šimková, Anna Herinková, Pavel Sklenář, Miroslav Charouz,                                       

Miroslav Kuchvalek,  Antonín Kopečný 

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné  jednání v 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

  

Pořad dnešního jednání: 

 

 

KMČ schvaluje: 

 

1. Prodej pozemku parc. č. 1410 o výměře 2 240 m2, dle sp. zn. S-

SMOL/160498/2015/OMAJ/Hab.  KMČ Současně žádá odbor životního prostředí o 

řešení problému odpadních vod u povolovaných staveb.   

 

2. Pořadí prováděných rekonstrukcí ulic v roce 2016. 

 

- Zlaté Doly 

- Hliník 

- Liškovská 

 

KMČ žádá:  

  

1. O zpracování projektové přípravy I. etapy rekonstrukce průtahu obcí dle investičního 

záměru. 

 

2. Pokryti místním rozhlasem i chatovou oblast na Lenhartově ulici a u přehrady. 

 

3. O opravu komunikace na ulici Pod Lesem, která je velmi neutěšeném stavu. 

 

4. Odbor ochrany o opravu vodní nádrže, vedle Hasičské zbrojnice, v roce 2016. 

 

5. Odbor životního prostředí o nové osazení zelení na parčíku u pomníku padlých. 

 

 

Ostatní 

 

1. KMČ děkuje všem občanům a sponzorům, kteří aktivně pomáhali zajistit průběh 

obecních oslav.  

- Pamětní listy u příležitosti obecních výročí obdrželi následující občané: 

- nejstarčí občané  

Františka Naswetrová, 

     Ladislav Šperka 



- za rozvoj obce  

Ladislav Matějka, 

      Jiří Hurbiš, 

      Ludmila Stolářová, 

      Miloš Eichler st., 

      Ing. Miroslav Haupt. 

- za rozvoj sportu v obci  

Zdenek Pospíšil ml., 

                       Helena Bláhová, 

                       Ing. Antonín Kopečný 

- za udržování tradice Sboru dobrovolných hasičů v obci z titulu starosty této 

organizace 

Milan Knop, 

Zdenek Pospíšil st. 

- předsedkyně klubu seniorů v Lošově 

Věra Kovaříková 

- za iniciování obnovy Božích muk nad Lošovem 

Ing. Antonín Matzner, kandidát věd  

- za reprezentaci České republiky v terénním triatlonu a získání titulu Mistra světa 

seniorů v kategorii nad 60 let 

 Michal Mogrovitz 

- za reprezentaci České republiky v hlídkách ve vodním slalomu v kategorii C1 a 

získání titulu vicemistra světa 

Jiří Herinek 

- in memoriam poslednímu padlému za Druhé světové války 

Tomáš Kráčmar 

 

2. KMČ zveřejňuje tel. čísla na hlášení poruch 

- ČEZ  840 850 860 

- VODA  585 243 263 

           844 744 647 

- PLYN 1239 

 

3. Hlášení místního rozhlasu zajišťuje:  

- Jan Preč 

- Antonín Kopečný 

- V úterý hlásí pracovnice magistrátu, která je na detašovaném pracovišti v Lošově. 

 

 

 

  

 

Další zasedání komise proběhne  ve středu dne  2. září ve 20 hod. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 

 

 

 

 

  


