
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 2/19 z 6.2.2019 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: členové komise Jan Preč, Jan Havlík, Miroslav Charouz, Luděk Kvapil, Petr Rajt, 

Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný   

 

Hosté:  Petr Bock, Jan Zendulka 

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

Hosté přednesli své požadavky 

Petr Bock - upozornil na propadající se cestu před jejich domem na ulici K Mlýnku a 

rozježděné krajnice této cesty 

Jan Zendulka – upozornil na časté používání zábavní pyrotechniky v obci i po 22.hodině a tím 

znepříjemňování života občanů i zvířectva. Navrhuje, aby se pyrotechnika v průběhu roku 

používala pouze na vyhrazeném místě (hvězdárna Lošov), v případě nahlášených 

společenských akcí místních spolků na hřišti SK, na Silvestra možno v obci.  

 

Komise žádá: 

- Magistrát o projednání  a stanovení opatření k regulaci používání zábavní 

pyrotechniky dle výše uvedeného návrhu Jana Zendulky. KMČ s tímto omezením 

souhlasí 

- Odbor životního prostředí o vystavení povolení kácení 2 ks tůjí u pomníku padlých 

v současném období vegetačního klidu, aby mohlo dojít k výsadbě okrasných dřevin. 

- Odbor životního prostředí o vykácení tůje v bezprostřední blízkosti pískovcového 

kříže na ul. Svolinského č.p.2, která způsobuje jeho porůstání řasami a narušuje 

povrch 

- Magistrát o povolení parkování na bývalém dětském hřišti, pozemek č.p.14/2 

v majetku města. Škvárový a šotolinový povrch prorůstá lebedou a plevelem, pozemek 

leží ladem a není nijak využíván. Jiná parkovací plocha v Lošově neexistuje. 

- Magistrát o jednání s majitelem vodní nádrže Lesy ČR. Není udržovaná cesta přes 

hráz, která je jedinou pro příjezd k místní zástavbě a panelový vjezd do nádrže hrozí 

vážným zraněním při letním koupání. 

- Odbor životního prostředí o doplnění 4ks odpadních košů na psí exkrementy: dětské 

hřiště, konec ul. Koperníkova, u přehrady, ul. Lenhartova pod vodojemem 

 

Komise oznamuje: 

- Proběhlo jednání s náměstkem primátora p. Majorem o požadovaných investičních  

akcích v Lošově pro rok 2019. Obě akce – realizace 1. a 2. etapy průtah Lošova – ul. 

Svolinského a projektová dokumentace chybějícího veřejného osvětlení nebyly do 

plánu letošního roku zařazeny. Další jednání v této záležitosti naplánoval náměstek na 

březen. 

- Předseda komise se zúčastnil jednání předsedů s primátorem Žbánkem a náměstkem 

Hekelou. Pro lepší vzájemnou komunikaci komisí s radou města proběhnou během 

roku společná jednání a předsedové budou někdy zváni na jednání rady. Komise 
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v tomto roce obdrží navíc 300tis.Kč na akce vedoucí k estetizaci místních částí. 

Nejsou prioritně určeny na investice. 

- Komise sestavila oblasti pro čerpání finančních prostředků v kompetenci  KMČ. Po 

získání cenových nabídek bude rozhodnuto o jejich čerpání. 

- Estetizace: výsadba kolem pomníku padlých, výsadba stromu svobody (17.11), 

obnova památníku (mohyla) u M .Údolí a Zdiměře, restaurování pískovcového kříže u 

domu Svolinského č.p.2 a vysazení okrasných keřů. Jelikož v Lošově jsou ještě ulice 

bez veřejného osvětlení, někde i s nezpevněným povrchem komunikace, komise 

zařazuje do této oblasti i zpracování projekční dokumentace. 

- Opravy: pokračování oprav na ul. Koperníkova, oprava schodiště na ul. Lenhartova, 

oprava křižovatky Svolinského a Lenhartova, Dlažba u detašovaného pracoviště, vjezd 

na nové parkoviště za KD, dosyp šotoliny na kostkové dlažby Lenhartova a Kovářská, 

oprava vpusti a příčného žlabu na ul. Kovářská, oprava propadlé komunikace na ul. 

K Mlýnku + silniční směrníky, opravy zvlněných chodníků v zatáčce u domu 

Svolinského č. 24 

- Dotace, nákupy: Lošovská ročenka, hody, dotace SK, SDH, Lošovský triatlon, Jak 

chutná Lošov. Nákup 5ti sad pivních setů, stan pro venkovní společenské akce, 

výstavní panely. Velký kontejner na podzimní odvoz bioodpadu. 

- Komise schválila dotaci na tombolu společenského plesu SDH ve výši 1000Kč. 

             
   

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 6. března v 19 hod v KD. 
 

Zapsal: Antonín Kopečný 


