
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 3/21 za březen 2021 

komiselosov@email.cz 

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

Kuchválek, Luděk Kvapil, Pavel Sklenář, Antonín Kopečný     

 

Zahájení:  

V této mimořádné době jednání komise probíhá schvalováním dokumentů na internetu a 

posíláním připomínek k různým návrhům. Jednání probíhá korespondenčně přes mail a 

Skype. Podstatné informace jsou vyvěšeny ve skříňkách komise, případně vyhlášeny místním 

rozhlasem. Pro větší informovanost nabízíme občanům zařazení do adresáře mailové pošty 

komise. Možnost přihlášení na komiselosov@email.cz.   

 

Komise žádá: 

- Občany, aby nadále dodržovali v souladu s nařízeními Vlády ČR všechna opatření, 

zejména omezili setkávání a osobní kontakty na co nejmenší míru 

- Žádáme majitele vozidel, kteří parkují na nezpevněných plochách, aby zajistili 

očištění vozovky od bláta, které padá z jejich aut při výjezdu na veřejné a místní 

komunikace, toto se týká i osob jedoucích na koni, kteří jsou rovněž řidiči – účastníci 

silničního provozu. V Lošově bude proveden jarní úklid komunikací a není možné 

tento úklid kvůli odstranění prašnosti a bláta na vozovce provádět každý měsíc.  

- Magistrát, aby nárokoval u firmy, která instalovala nový místní rozhlas v obci, 

kontrolu a seřízení, je špatně slyšet v prostoru křížení ulic Svolinského do ulice Pustá 

a na ulici Zlaté Doly    
Komise oznamuje: 

- Byla vytištěna Ročenka 2020 bude k dispozici na detašovaném pracovišti magistrátu a 

rovněž rozeslána mailem. Komise tímto děkuje p. Miroslavu Hauptovi za vzornou 

přípravu ročenky. 

- Ve čtvrtek dne 4. března byla v Lošově provedena obhlídka komunikací a vytipována 

místa k provedení opravy povrchů komunikací, případně vybudování nových cest jako 

je např. chodník na spojnici ulic Koperníkova-Liškovská. Oprava konce ulice 

Koperníkovy, části propadlých povrchů Koperníkova, Lenhartova, oprava dolní části 

ulice K Mlýnku, vybudování odvodňovacího žlabu na cestě od Hvězdárny, oprava 

povrchu na začátku ul. Pod hvězdárnou, jakmile budou naceněny tyto opravy, komise 

vybere to na co máme finance, příp. co pousoudí jako nejvíce nutné. 

- Předseda komise Miroslav Charouz bude jednat na magistrátu jakmile to situace dovo-

lí ohledně reklamace oprav a dosypání spár kostek na ul. Liškovská, dále osloví Kraj-

ský úřad a Správu silnic ve věci opravy asfaltového povrchu u zastávky BUS na ulici 

Svolinského u památníku. 

- Magistrát, v rámci oprav a údržby provede opravu uvolněných kostek na ulici Strmá, 

Lenhartova  

- Obec přijala spoluúčast na projektu Adopce stromu na Svatém Kopečku, je to nabídka 

občanům, viz plakát umístěný v nástěnce obce.   
 

Příští jednání komise je v plánu dne 7. dubna 19,00 hod. 

 

Dne 16.3. 2021. 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 


