Komise městské části Lošov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č 9/17 ze dne 6. září 2017
komiselosov@email.cz
Přítomni: Jan Preč, Kamila Šišková, Anna Herinková, Miloš Eichler, Pavel Sklenář,
Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Antonín Kopečný,
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání ve 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Komise žádá
-

Odbor investic, aby vyzvala firmu SWIETELSKI k provedení opravy povrchu cesty
ke Sklenářovému, pod ul. Svolinského, která byla porušena z důvodu vybudování
protlaku pud silnicí při rekonstrukci ulice Liškovská. Původní povrch asfalt, nyní
řádně nezhutněný štěrk

-

Odbor majetkoprávní o provedení rozboru vody z veřejné studny, která mohla být
znehodnocena při rekonstrukci ulice Liškovská. Unikly a prosákly splaškové vody,
havárie na stavební technice – značný únik oleje

-

Odbor majetkoprávní o opravu provozního přístřešku veřejné studny zřejmě
poškozené při rekonstrukci ulice Liškovská

-

Odbor správy městských komunikací o revizi stability sloupů veřejného osvětlení,
zejména v bočních ulicích

-

Odbor vnějších vztahů o vystavení objednávky na opravu schodů mezi ul. Hliník a
Kopeníkova dle předané cenové nabídky

-

Odbor správy městských komunikací o opravu vozovky na ulici Lenharova u
Zendulkového dům číslo 15. Proběhlo místní šetření s p. Šulcem.

-

Odbor životního prostředí o sečení trávy na křižovatce ulic Lenhartova a Koperníkova,
trojúhelníku sevřeného těmito ulicemi a domem Lenharova 10

-

Odbor životního prostředí o výměnu stávajících popelnic na směsný odpad u
chatoviska na ul. Lenhartova za dva kontejnery. Stávající stav nedostatečný, dochází
k odkládání odpadků kolem popelnic

-

Odbor životního prostředí o posouzení stavu stromů na ulici na Lukách, které hrozí
pádem na městskou komunikaci

Komise oznamuje:
-

Dne 29. listopadu v 17,00 hod. se uskuteční veřejná schůze občanů

-

KMČ plánuje po dokončení projektové dokumentace „průtah obce ul.
Svolinského“ požadovat zpracování projektové dokumentace na osvětlení ulic
Ořechová a Lenhartova.

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 4. října 2017 v 19 hod.
Zapsal: Antonín Kopečný

