Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č 7/19 z 10.7.2019
komiselosov@email.cz
Přítomni: členové komise Jan Preč, Miroslav Charouz, Tomáš Konečný, Luděk Kvapil, Jan
Žůrek, Miroslav Kuchválek, Petr Rajt
Hosté: O. Svoboda, P. Bock, J. Andrés
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání v 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Komise žádá:
- Odbor ŽP, aby byl do plánu sečení trávy zahrnut pozemek p.č. 14/2 v majetku MMOl.
Nachází se v centru Lošova, prochází tudy mnoho lidí, současný stav je neutěšený.
- Odbor ŽP (?), aby zjistil dosypání písku na dopadovou plochu dětského hřiště, opravil
gumové mantinely. V části začíná prorůstat trávou.
- Odbor INV, aby zajistil urychlené odstranění kolaudační závady na akci rekonstrukce
Zlaté Doly. V místě napojení na ul. Svolinského chybí dešťová vpusť, v případě deště
zde vzniká kaluž sahající do poloviny hlavní silnice, hloubka až 6 cm. Dále žádáme o
prověření provedení zábradlí podél schodiště. Nevede podél celého schodiště, v horní
části je příliš nízké (rovněž Z. Doly)
- Odbor INV a ŽP o posouzení zatravnění ploch podél ul. Z. Doly. Zřejmě špatné osivo,
vyrůstá zde porost připomínající spíše zelené hnojení.
- Komise obdržela žádost viz. příloha o zavedení názvu ulice a čísel popisných
v lokalitě navazující na ul. Lenhartova. Žije zde několik desítek občanů s trvalým
pobytem s označením pouze evidenčním číslem. Vyvstávají problémy s doručováním,
vyhledáváním, banky, pojišťovny zasílají poštu na popisná čísla. Osadníci i komise
navrhují název ulice K Andílku, název je léta známý a používaný. Žádame MMOl o
projednání.
- Žádáme o vystavení objednávky na opravu ul. Hliník podél podezdívky u
Kovaříkových. Vymletá komunikace, zatékání dešťovky na soukromý pozemek.
Nacenění TS předáno pí. Gambové.
- TS o vyčištění všech příčných odvodňovacích žlabů na bočních ulicích. Některé jsou
zcela zanesené a neplní svou funkci.
- Komise žádá radu města o zařazení investiční akce Průtah ul. Svolinského, 1. etapa do
plánu na rok. 2020. Při současných deštích dochází k natékání vody na soukromé
pozemky a k podmáčení domů. Projekčně je akce připravena.
- Komise žádá MMOl o součinnost jednání s Městskými lesy. Z lesních cest vytéká na
hlavní komunikaci Svolinského dešťová voda, bláto, v případě větší vody písek a
kamení. Komise jednala s ředitelstvím Městských lesů, problém není doposud vyřešen.
Na těchto místech vzhledem k znečištění komunikace došlo i k několika vážným
dopravním nehodám. Jedná se křižovatku Na Pusté a Svolinského, před točnou
konečné MHD, na silnici nad V. Bystřicí z parcely č. 691/3.
- Komise žádá MMOl o vystavení požadavku na ČEZ, aby zajistil prořezání větví
kolem el. vedení. Nejhorší situace nad zastávkou MHD Lošov směrem ke Sv.
Kopečku.
-

Komise oznamuje:
- Pískovcový kříž před vjezdem do Lošova byl odvezen k restaurování, termín do konce
října. Financováno z kapitoly estetizace.
- Podél ulice Na Lukách dochází k přerůstání větví, které zasahují nad komunikaci.
Projíždějící velká vozidla sjíždějí na krajnici a vylamují komunikaci. Žádáme majitele
pozemků o ořez.
- Stále se opakuje ukládání neskladných odpadů kolem stanovišť kontejnerů, mnoho
odpadů bylo i v hasičské nádrži. Komise rozhodla umístit na tato stanoviště
monitorovací kamery se záznamem neukázněných občanů.

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 7. Srpna ve 20 hod v KD.
Všechna zasedání komise jsou veřejnosti přístupná
Zapsal: Jan Preč

