
                                      Komise městské části Lošov 

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

Zápis z jednání KMČ Lošov č 10/21 ze dne 6. října 2021 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: členové komise: Miroslav Charouz, Tomáš Konečný, Miroslav Kuchválek, 

Antonín Kopečný, distančně Jan Havlík     

Zahájení:  

Komise zahájila řádné jednání v 19 hod. na sále KD Lošov z důvodu dodržení předepsaných 

rozestupů  

Komise schvaluje:   

- Poskytnutí 10 000,- Kč Sportovnímu Klubu Lošov na uspořádání akce pro veřejnost 

pořádané ve spolupráci s Komisí - Rozsvícení Vánočního stromu 

Komise žádá: 

- Magistrát o zajištění seřízení reproduktorů místního rozhlasu tak, aby zvuk z 

jednotlivých reproduktorů se navzájem nerušil a nepřekrýval. 

- TSMO o opravu lampy veřejného osvětlení na ulici Zlaté Doly před domem č. 5, 

lampa trvale nesvítí 

- TSMO o instalaci nové lampy veřejného osvětlení na ulici Na Lukách, která je 

odmontována po poškození  

- Odbor dopravy o úpravu dopravního značení na ulici Zlaté Doly a Liškovská, aby byly 

obousměrně průjezdné, jen část ulice Zlaté Doly od ulice Koperníkovy by byla 

jednosměrná směrem k ulici Svolinského. Tato jednosměrka by končila na odbočce 

k ulici Liškovská – je nutné místní projednání s členem komise 

- Odbor dopravy o instalaci zrcadla na křížení ulice Svolinského Liškovská pro 

umožnění bezpečného výjezdu z ulice Liškovská na ulici Svolinského 

- Odbor dopravy o instalaci zpomalovacího prahu v prostoru křížení Lenhartova x 

Kopernikova na žádost občanů, kteří si zde oprávněně stěžují na rychlost vozidel 

- Občany, aby neparkovali na ulici Svolinského v místech nájezdu z místních 

komunikací, zejména z ulice Liškovská, mimo jiné tvoří překážku pro auta jedoucí po 

Svolinského od Svatého Kopečka, která je objíždí do protisměru a tím výrazně 

přispívají k vzniku krizových situací a zkracují čas potřebný najetí na ulici 

Svolinského z ulice Liškovská, ostatní občany opakovaně žádáme, aby parkovali svá 

vozidla na svých pozemcích a ne na ulici, případně je možné využít parkovací místa za 

kulturním domem 

 Komise oznamuje:  

- Sbor Dobrovolných hasičů v Lošově uspořádá v sobotu 6. října sběr kovového šrotu 

- Sportovní klub Lošov uspořádá v sobotu 30. října od 15.00 hod Halloween u 

Kulturního domu 

- V sobotu dne 6. listopadu ve 14.00 hod. proběhne slavnostní výsadba lipového 

stromořadí k hvězdárně. Komise místní části zve na tuto akci všechny občany 

- Sportovní klub Lošov uspořádá v sobotu 27. listopadu od 16.00 hod rozsvícení 

Vánočního stromu před Kulturním domem 

   

 

Příští schůze komise 3. listopadu v 19.00 hod.   

 

Dne 7.10. 2020. 

  

Zapsal: Antonín Kopečný 


