Komise městské části Lošov
------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 7/21 ze dne 7. července 2021
komiselosov@email.cz
Přítomni: členové komise: Miroslav Charouz, Jan Havlík (distančně), Tomáš Konečný,
Miroslav Kuchválek, Luděk Kvapil, Jan Žůrek
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání v 20.00 hod. na sále KD Lošov z důvodu dodržení
předepsaných rozestupů
Komise schvaluje:
- Podání žádosti o nákup a instalaci lavičky na konci ulice Lenhartova
- Přípravu a realizaci objednávky na opravu laviček v parčíku nad kulturním domem po
nacenění práce.
Komise žádá:
- Magistrát o přípravu objednávky na realizaci zakázky č.7 Oprava živice v rámci
estetizace v ulici Hliník dle zaslané kalkulace zakázky v ceně 262.620,- bez DPH
- Magistrát o vyřešení údržby a oprav pozemků v majetku města a sice parčík/zahrada
za Kulturním domem parcela 2/1 a dále zahrada a předzahrádka včetně plotu u objektu
bývalé školy na ul. Svolinského 64/15 které jsou dlouhodobě zanedbávány
- Rodiče dětí pohybujících se po obci, aby nadále dbali na jejich bezpečnost jízdě na
koloběžkách nebo kolech, jakož i používání bezpečnostních prvků jako jsou ochranné
přilby a chrániče. Připomínáme, že dítě do věku 10 let nesmí samo jezdit po veřejné
komunikaci – za případnou nehodu či škodu odpovídá zákonný zástupce.
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,
souvislosti s tím může dojít k omezení provozu.
- Vzhledem k tomu, že nebude sběrová sobota, prosíme občany, aby průběžně využívali
kapacitu stávajících popelnic k odvozu odpadu v co největší míře.
Příští schůze komise 4. srpna ve 20,00 hod.
Dne 12. 07. 2021.
Zapsal: Miroslav Charouz

