
Zápis č.1 

Ze schůze osadního výboru Lověšice ze dne 29.11.2011 
Přítomni : Karásek Lubomír, Ševčík Adam, Ryšavý Tomáš, Fojtů Zdeněk, Hrutkaiová Eva 

 

1. Údržba pozemku p.č.33/2 naproti autobusové zastávky u točny 
Byl napsán dopis majitelce paní M.,  aby zajistila pravidelné sečení.    
            

2. Údržba břehů před vjezdem do podjezdu, oprava betonové zdi   
Byla napsána žádost na České dráhy. Pozemky jsou z části v majetku města Přerova, správu provádí 
SÚS a z části ČD a.s., kde správu provádí Regionální správa majetku Olomouc. Zatím provedli ČD 
posečení a na další údržbě se dohodne ČD se SUS.  
Majitelem bet.oplocení je ČD Cargo, p.I.M.. Ten sdělil, že v letošním roce provedou odklizení 
uvolněných betonů, celkovou opravu zařadí do plánu na rok 2012.   
                                                             

3.  Svodnice 
Povodím Moravy byla uskutečněna obhlídka celého toku Svodnice přes obec Lověšice. Je nutno 
dopřesnit rozsah vylití z letošního roku v ulici Brněnská, Chaloupky a Družstevní. Vyčištění Svodnice 
bude,dle vyjádření Povodí Moravy realizováno ještě v tomto roce.Práce zatím váznou na zajištění 
pozemku,kde se uloží vytěžený odpad z koryta Svodnice.Bude vyřešeno v 49. týdnu 2011. 
 

4. Akce na rok 2012-informace ze schůzky osadních výborů ze dne 15.11.2011  
Bude sdělen termín schůzky předsedů osadních výborů s odborem majetku,na kterém se bude 
projednávat možné financování místních částí. Investice na rok 2012 se ještě projednají s panem 
Holasem a upřesní se,kam schválené investice budou přesunuty (dětské hřiště atd.)    
                                            

5. Kynologický svaz Přerov  
Bylo projednáno umístění cvičiště v k.ú.Lověšice    
 

6. Městská hromadná doprava – připomínky 
Bez připomínek 
 

7. Informace OL. Kraje o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 456/3 a pozemku parc.č. 456/6 do 
vlastnictví statutárního města Přerova.  
 

8. Beseda s důchodci  
Byl odsouhlasen příspěvek ve výši 1 182,- Kč Českému svazu žen Lověšice, částku předat 
pí.Tvrdoňové – pokladní 
 

9. Vánoční setkání před kapličkou  
Se uskuteční v neděli 18.12.2011 v 17,00 hodin. Rozhlas – koledy od 16,30. Ozvučení, osvětlení, 
program, pohoštění – u kapličky. 
 

10. Umístění dřevěného domku  
Osadní výbor schválil umístění dřevěného stánku na zatravněnou plochu v parku po levé straně od 
kapličky co nejblíže chodníku v zatáčce. Nutno zajistit trámky na podložení.Dřevěný stánek bude 
sloužit k příležitostním akcím jako hody,dětský den atd. 
 

11. Víceúčelové hřiště  
Osadní výbor vznesl návrh na vybudování multifunkčního hřiště, hledá se vhodná lokalita. 
Do října 2012 dát podnět k převodu pozemků malého hřiště na Statutární město Přerov. Nutno řešit 
i přístupovou cestu. 
 

12. Sokol  Lověšice  
Informace, že koncem ledna 2012 bude svolána valná hromada Sokola, předpokládá se převedení 
užívání pozemků a sokolovny do Přerova   
    
 

13. Oprava světel z akce „Dětský  den“ 
Při akci došlo díky špatnému stavu rozvodové skříně k problému,který zapříčinil poškození části 
aparatury hudební skupiny(diodová světla),který hrál na dětském dni.Opravu zajistil p.Ryšavý,který 
dodá k úhradě doklad za opravu. 



 
14. Přechod pro chodce u mateřské školy 

Podle sdělení odboru majetku města Přerova byla původní investice navýšena cca.4 násobně a tedy 
částka 250 000 Kč bude investována na vylepšení dětského hřiště v Lověšicích. Je zde návrh na 
instalaci multifunkční sestavy. Je nutno předložit návrhy – zajistí p.Ševčík. 
 

15. Zasklení 2 ks oken v kapličce    
Urgenci zajistí p.Ševčík  
 

16. Zastřešení  autobusové zastávky u Obecního domu   
Bylo projednáno s odborem majetku a bude řešeno v roce 2012. 
                                   

17.  VaK Přerov – požadavek na vyčištění dešťové kanalizace v ulici U sokolovny 
Zavolat na Vak – zajistí pí Hrutkaiová 
 

18. Rekonstrukce  místní komunikace ul. U parku   
25.7.2011 bylo vydáno stavební povolení,které platí do roku 2013.Realizace stavebních prací bude 
upřesněna. 
 

19. Osvětlení starých podjezdů 
Bylo přislíbeno provedení nového osvětlení i ve staré části  podjezdu. Realizace bude v roce 2012. 
 

20. Oprava povrchu chodníku v podjezdu 
Opětovně požádat o dobetonování děr 
 

21. Zřízení nového chodníku v ulici Mírová (naproti skladů Flamilo)                                           Byl vznesen 
návrh na vybudování  chodníku. Návrh bude předložen v roce 2012. 

 

 
                                                                     

 

V Přerově III – Lověšice 

3.12.2011 

Za osadní výbor Lověšice -  Adam Ševčík a Hrutkaiová Eva 

 

 

 

 

 

 

 


