
Zápis č.4 

Ze schůze osadního výboru Lověšice ze dne 23.2.2012 

 

Přítomni : Ševčík Adam, Karásek Lubomír, Hrutkaiová Eva 

 

1. Údržba břehů před vjezdem do podjezdu, oprava betonové zdi   
Betonové zdi jsou z části odbourány a osazují se ocelové plechy a dřevěné výplně.   
                                                             

2.  Svodnice 
Dotace byly přesunuty do roku 2012, realizace by měla být v 1.Q tohoto roku.  
 

3. 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.)- úkol trvá 
                                            

4. 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. – úkol trvá 
 

5. 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. – úkol trvá 
 

6. Zastřešení  autobusové zastávky u Obecního domu   
Bylo projednáno s odborem majetku a bude řešeno v roce 2013 – úkol trvá 
                                   

7. Osvětlení starých podjezdů 
Bylo přislíbeno provedení nového osvětlení i ve starých částech  podjezdu. Realizace 
bude v roce 2012. – úkol trvá 
 

8. Oprava povrchu chodníku v podjezdu 
Opětovně požádat o dobetonování děr – úkol trvá 
 

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

10. Zasedání Rady města dne 18.1.2012 zde byla mimo jiné i projednána naše Petice 
proti ubytovně v bývalém areálu Flamilo.  Dále byla projednána možnost realizací tzv. 
akcí “Z“. Tedy, že Město proplatí materiál, nářadí a práci provedou místní dobrovolní 
občané. 
 

11. Oprava komunikace kolem Svodnice parc.číslo  504/1 – je nutno zaslat požadavek na 
majetek města 
 

12. Obecní dům – připomenout pravidelný úklid chodníku na zastávce před Obecním 
domem, nezametá se. Vyžádáme si rozpis letní a zimní údržby – zajistí Ševšík 



 
13. Prodej pozemku 

Paní G.K.  žádá Město Přerov o odprodej části pozemku parcela číslo 508/3 v k.ú. 

Lověšice- osadní výbor souhlasí 

 
14.  Oprava komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1 – je nutno zaslat požadavek na 

majetek města 
 

15. Úklid suchých stromů  
Kolem cesty na Bochoř je řada suchých stromů, provedeme zakreslení a zašleme  

požadavek na Správu silnic. 

 
16. Oprava výmolů 

Po zimním období je řada výtluků na cestě na Bochoř – požádat Správu silnic o 
opravu, hned jak to povětrnostní podmínky dovolí – zajistí Ševčík 
 

17. Obecní ples 
Bude se konat 9.3.2012 v Dělnickém domě. 
 

 

                                                                   
 

Zapsala :  Hrutkaiová Eva 


