
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 8/20 ze dne 5. srpna 2020 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: členové komise Jan Preč, Anna Herinková, Miroslav Charouz, Tomáš Konečný, 

Miroslav Kuchválek, Luděk Kvapil, Petr Rajt, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný     

 

Zahájení:  

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

 

Komise schvaluje:   

- Pro organizaci Dobrý Lošov dotaci 2 000,- Kč na pořádání akce Jak chutná Lošov, 

která se uskuteční dne 19. září 2020 ve sportovním areálu SK Lošov  

 

Komise žádá: 

- Na základě upozornění opětovně žádáme občany, aby nevyváželi odpad do lesa, ani 

pokud se jedná o bioodpad 

- Opětovně žádá občany, aby o nedělích a svátcích nepoužívali motorovou zahradní 

techniku (pily, sekačky apod.), cirkulárky a ctili sváteční odpočinkový klid   

- Občany, aby udržovali zeleň na svých pozemcích tak, aby nezasahovala nad veřejný 

prostor, ulice Na Lukách   

- Odbor životního prostředí o povolení ke kácení usýchajícího ořechu na ulici Hliník a 

prosychajícího smrku u bývalého dětského hřiště za Kulturním domem 

- Magistrát města, aby zajistil revizi a kontrolu všech vnějších rozvodných sítí, el. 

energie, telefonu, rozhlasu a osvětlení. Do rozvodné sítě el. zasahují porosty, na 

některých sloupech se plazí břečtan a ovíjí se až po drátech vedení. Z některých sloupů 

visí utržené kabely (telefon?). Některá vedení jsou tak nízko, že znemožňují jeřábovou 

manipulaci při stavbě nových domů. 

- Na základě upozornění občanů dochází vizuálně neustále k překročování rychlosti 

projíždějících aut a motocyklů. Komise žádá o zapůjčení radaru se záznamem pro 

další vyhodnocení dopravní situace (Ing. Luňáček).    

- TSO o opravu kanalizační vpusti na ulici Koperníkova po provedené rekonstrukci, 

neboť je pod úrovní vozovky a nevhodně otočena a na ul. Svolinského č. domu 61.  

  

Komise oznamuje:  

- Na podzim bude uspořádána sběrová sobota ve zkráceném režimu tzn., že bude trvat 

jen 3 a půl hodiny 

- Byla instalována lavečka u přehrady 

 

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

 

 

Dne 5. 8. 2020. 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 


