
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 4/19 z 3.4.2019 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni:  členové komise Jan Preč,  Anna Herinková, Jan Havlík, Miroslav 

Charouz, Tomáš Konečný, Luděk Kvapil,  Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín 

Kopečný   

 

Hosté: Ladislav Matějka 

 

Zahájení: 

 

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

 

Ladislav Matějka, přednesl žádost, jak bude postupováno s výstavbou domu na 

parcele č. 111/1. Tato stavba, která je rozestavěná již několik let hyzdí vjezd do 

Lošova od Velké Bystřice 

    

Komise žádá: 

 

- TSO o opravu propadajících se dlažeb kostek na ulici Strmá nad točnou 

autobusů. Je to v blízkosti kanalizační vpusti   

- TSO o úklid listí loni shrabaného podél ulice  Svolinského od Požární 

zbrojnice po zatáčku nad přehradou a na ul. Hliník.  

- Majetkoprávní odbor o prověření vlastnických vztahů na parcele č. 111/1. 

s cílem dokončit rozestavěný dům na této parcele 

- Odbor životního prostředí o prověření vypouštění odpadních vod 

z posledních obytných domů na ulici k Mlýnku a na ulici Svolinského 

k Velké Bystřici.   

- Odbor životního prostředí a odbor městské zeleně a odpadového hospo-

dářství, aby zajistil opravu lesní cesty, zejména tzv. Hedvábné, která ústí 

nad Velkou Bystřicí, kde byly v poslední době dvě havárie z důvodů na-

plavení štěrku, z této cesty, na silnici.   

  

Komise oznamuje: 

 

- Po jednání s odborem dopravy bylo konstatováno, že nelze zavést noční 

autobus. Zavedení nočního spoje by si vyžádalo přijetí dalšího řidiče 

MHD, spoj by byl navíc nevytížený  

- V rámci estetizace obce bude komise požadovat rozšíření dětského hřiště 

o herní prvky pro mládež a dospělé. Návrh bude předložen během 4/19   
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- V neděli 5. května jsou lošovské hody 

- 13.4. proběhne sběrová sobota. Kontejnery budou od 8.00hod přistaveny 

u hasičské zbrojnice 

- 22.3. opět jednali zástupci KMČ Jan Preč a Anna Herinková s náměstkem  

Martinem Majorem o investiční akci průtah Lošovem 1. a 2. etapa, 

původně plánované na letošní rok. Vzhledem k napjatému rozpočtu města 

bylo komisí nabídnuto akci zahájit pouze v 1. etapě. Bylo přislíbeno, že 

požadavek bude předložen Radě města. 

  

 

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 15. května ve 20 hod v KD. 

Všechna zasedání komise jsou veřejnosti přístupná 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 


