
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 10 / 2022 05. 10. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Tomáš Konečný, Jan Žůrek, Mgr. Luděk Kvapil,
Ing. Antonín Kopečný

Hosté: Ing. Miroslav Haupt

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
-	Pojednání dokladů k vyjádření 
-	Obecné informace
-	Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
-	Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Usnesení:
Ing. Miroslav Haupt přišel komisi sdělit, že po desetileté práci na Lošovských ročenkách, byla ročenka za rok
2021 jeho poslední. Popřál komisi a novému zpracovateli mnoho zdaru při vybírání událostí Lošova, které jsou
kolem nich, některé události sami ovlivňují, a ty nejzajímavější promítat do dalších dílů ročenek.
Komise poděkovala Ing. Miroslavu Hauptovi za jeho desetiletou usilovnou práci na tvorbě ročenky a jím
založená tradice zavazuje komisi pokračovat v tvorbě ročenek.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
1. údržba zeleně, ořez porostů - V realizaci
2. Reklamace opravy VO v ul. Zlaté Doly - Předáno
umístění kontejneru na olej - Předáno
odborná kontrola stromu - V realizaci
Starší požadavky
Zápis č. 6/2022 ze dne 01. 06. 2022: vyčištění kanalizace - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Ořez zeleně - V realizaci
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: sekání trávy - V realizaci
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: využití bývalé školy - Předáno
Zápis č. 8/2022 ze dne 03. 08. 2022: TSO ořezání větví keřů - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

komise projednala události v obci, běžné provozní problémy budou zaneseny do nových požadavků



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 umístění zrcadla

komise žádá o instalaci zrcadla před domem na ulici Svolinského č. 202/81a pro zajištění bezpečnosti vozidel
vjíždějících do této křižovatky od spojnice ul. K Mlýnku

2 vyčištění příčných žlabů

žádáme o provedení údržby - vyčištění příčných odtokových žlabů v bočních uličkách obce, jsou zaneseny
nečistotami, které brání řádnému odtoku vody

3 údržba zastávky MHD

žádáme o provedení údržby/umytí zastávky na ul. Svolinského u kulturního domu, včetně revize kovové
konstrukce, která je napadena korozí od posypové soli.

4 upevnění dopravní značky

žádáme o zajištění dopravní značky na konci ul. Lenhartova, byla vyvrácena zřejmě nezjištěným vozidlem.

5 sečení trávy ul. Lenhartova

komise opakovaně upozorňuje na neuklizenou ulici Lenhartova, příkopa plná spadaného ovoce, všude vysoká
tráva, která prorůstá suchou neuklizenou trávu z minulých sečí

08 Obecné informace

- na chatovisko u Latového bude přistaven kontejner na bioodpad, důrazně žádáme osadníky aby toto využili k
důkladnému úklidu svých zahrad a nevynášeli nadále spadané ovoce do sousedního lesa, kde toto ovoce
přitahuje divokou zvěř
- byla provedena oprava havárie vodovodu na ul. K Mlýnku, děkujeme Vodárnám za rychlou opravu a občanům
za trpělivost

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 11. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miroslav Charouz

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


