
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 5 / 2022 04. 05. 2022 / 20:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Petr Rajt, Tomáš Konečný, Jan Žůrek, Ing.
Antonín Kopečný

Hosté: Kromě členů komise nebyl nikdo další přítomen

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Projednání dokladů k vyjádření
Obecné informace
Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
Projednání plánu schůzí příštím období
Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOL

Obecné informace

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Nebyl přítomen žádný zástupce

03 Vystoupení hostů

Kromě členů komise nebyl nikdo další přítomen

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
údržba lesa na silnici Velká Bystřice - Lošov - Předáno
úprava provozu linky č. 11 - V realizaci
Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: požadavek ODÚR a TSMO - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Realizace pracovníka zajišťujícího úklid obce - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Požadavek na TSMO - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Požadavek na TSMO - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

Na základě dopisu Bc. Ivana Hansguta, komise žádá občany, aby do BIO odpadu dávali jen materiál, který je
kompostovatelný. Do BIO odpadu nepatří uhynulá zvířata, impregnovaná dřeva, železné prvky, které způsobují
poškození používané techniky pro drcení odpadu, a zbytky plastů nebo komunálního odpadu kontaminujícího
rozkladný proces.
V prostorách obce se množí případy svévolného odkládání nepotřebného materiálu na veřejné prostranství, i
když jsou to různé skryté kouty, ale přesto neuniknou pozornosti spoluobčanů. V prostorách obce je dostatek
popelnic na uložení tohoto materiálu. Materiál, který nelze pro své rozměry do těchto popelnic umístit je nutno
odvézt do městských sběrových dvorů. Zrušení sběrových sobot nesmí vést občany k nedbalému jednání vůči



svému okolí.
KMČ souhlasí s tím, aby autobus z Radíkova zajížděl do Lošova s odjezdem v 6.47 hod. s otáčením na
zastávce Lošov, dojezdem na ulici Ladova v 7.29 hod. Realizace od 1.9.2022 a bude k tomuto provedeno
příslušné jednání

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Komise odsouhlasila provedení oprav komunikaci v roce 2022
Oprava nájezdu z ulice Svolinského k domu na ulici Strmá č. 13
Předláždění ulice Strmá
Oprava vtokové mříže na ulici Strmá na odbočce k domu Strmá č. 9
Oprava vtokové mříže a přilehlého dláždění kostek na ulici Lenhartova za odbočkou z ulice Svolinského
Oprava živice při pravé krajnici na ulici Lenhartova, přibližně v místech za nájezdu k vodojemu ve směru od
vesnice
kapacita popelnic v ulici K Mlýnku bude řešena vyšší četností svozu odpadu

Příští schůze komise se uskuteční ve středu 1. června ve 20,00 hod.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 09. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miroslav Charouz

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


