
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 6/21 ze dne 2. června 2021 

komiselosov@email.cz 

 

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

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

 

Zahájení:  

Komise zahájila řádné jednání v 20.00 hod. na sále KD Lošov z důvodu dodržení 

předepsaných rozestupů  

 

Komise schvaluje:  

- Žádost Rostislava Meda dle sp. zn. S-SMOL/95496/2021úOMAJ/Kra na prodej 

pozemku parc. č. 704/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 v k. ú. Lošov a 

parc. č. 704/2 ostatní plocha o výměře 220 m2 v k. ú. Lošov. Obě parcely jsou v Burku 

a žadatel má na nich postavenu chatu. 

 

Komise žádá: 

- V reakci na dotaz ohledně vybavení chatovisek kontejnery 1100 litrů o umístění 

jednoho kontejneru u hráze přehrady pro potřeby místních chatařů, kde do současné 

doby zatím nic na odpad není 

- Majitele pozemků na ulici Na Lukách, aby vyklidili pozemky nad kanalizačním 

sběračem, neboť zde bude provedena revize a popř oprava tohoto kanalizačního 

sběrače k čističce odpadních vod. 

- Rodiče dětí, aby dbali na jejich bezpečnost a zvýšený dozor při jízdě na elektrických i 

klasických koloběžkách nebo kolech na veřejných komunikacích v souvislosti 

s blížícími se prázdninami. 

  

Komise oznamuje:  

- V letošním roce je plánována oprava asfaltového povrchu na konci ulice Koperníkova 

ke křížení s ulicí Kluče, oprava povrchu ulice Pod Hvězdárnou, zhotovení 

odvodňovacího žlabu na cestě od Hvězdárny. 

- Bude provedena oprava, zalití mezer mezi kostkami, na ulici Liškovská, v rámci 

reklamace. 

- Dále oprava odvodňovacího žlabu na ulici Zlaté Doly v rámci reklamace. 

- Oprava kostkového dláždění na ulici Lenhartova a Strmá v rámci běžné údržby 

- Oprava poklopu kanálu na chodníku na ulici Svolinského u domu č. 17 

- Ke schválení v červenci: plán na instalaci lavičky na konci ulice Lenhartova 

- Plán na úpravu prostranství v majetku města pod lípou, vedle bývalé budovy obchodu 

Jednoty za Kulturním domem, a instalaci nových laviček a případně cvičebních prvků  

   

Příští schůze komise operativně již 7. července ve 20,00 hod.  

 

Dne 10. 06. 2021. 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 


