
Zápis č.5

Ze schůze osadního výboru Lověšice ze dne 28.3.2012

Přítomni : Ševčík Adam, Fojtů Zdeněk, 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. 
Dne 1.3.2012 byl poslán opět E-mail s požadavkem na dokončení, odpověď 2.3.2012 
s omluvou, že práci zbrzdili nepříznivé klimatické podmínky.
                                                            

2. Svodnice
Čištění probíhá. 
                                  

3. Umístění dřevěného domku 
Ve 12.týdnu byla přivezena kamenná drť, osadní výbor vlastními silami zajistí 
rozhrnutí a následně bude přivezen stánek.

4. Přechod pro chodce u mateřské školy
Náklady na zpracování projektové dokumentace činily 58 tis.Kč.
Zůstalo tedy 192 tis. Kč. S ohledem na výši předpokládaných nákladů (cca 4 násobek) 
nebylo možné přechod v r.2011 realizovat a akce byla zařazena do Registru investic.

5. Zastřešení autobusové zastávky u Obecního domu  
Souhlasíme s navrhovaným řešením použít uvedený zůstatek 192 tis. Kč  na 
zpracování PD a realizaci nového zastřešení autobusové zastávky o Obecního domu. 
                                  

6. Osvětlení starých podjezdů
Osvětlení podjezdu je v řešení, bylo nutné vyčkat stanovisek jednotlivých sekcí 
Českých drah. Objednávku na realizaci bude možné zaslat po schválení převodu 
finančních prostředků na jednání Zastupitelstva města Přerova 16.4.2012.

7. Oprava povrchu chodníku v podjezdu
Opětovně požádat o dobetonování děr – postoupeno správci TSMP s.r.o., - oprava 
právě probíhá.

8. Zřízení nového chodníku v ulici Mírová (naproti skladů Flamilo)
Byl vznesen návrh na vybudování chodníku. Návrh bude předložen v roce 2012 – úkol 
trvá. Osadní výbor připraví přehledný nákres a přizve majitelé okolních domů 
k projednání řešení - úkol trvá. 

9. Akce „Z“
Je možnost realizací tzv. akcí “Z“. Město proplatí materiál, nářadí a práci provedou 
místní dobrovolní občané.

10. Oprava komunikace kolem Svodnice parc.číslo  504/1 – bude řešeno vysypáním 
případných výtluků kamennou drtí 

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

12. Plochy k sečení
Četnost sečení 5x do roka na ploše 15 348 m2, úprava, ostříhání 85 ks javorků –
nutno urgovat, nejsou ostříhány. Bude provedena kontrola rozsahu sečení, následně 
přizvána odpovědná pracovnice a provedena změna v mapách dle skutečnosti.



13.  Oprava komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1 – je nutno zaslat požadavek na 
majetek města - nákres
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14. Úklid suchých stromů
Kolem cesty na Bochoř, silnice III. Třídy číslo 0557, je řada suchých stromů, 
provedeme zakreslení v době vegetace a zašleme  požadavek na Správu silnic 
Olomouckého kraje – úkol trvá

15. Údržba zeleně břehů kolem železniční tratě za protihlukovou stěnou, před a mezi 
podjezdy
Dne 11.3.2012 byla zaslána žádost na ČD RSM Olomouc, Provozně technický úsek.   
Dne 29.3.2012 v omluvné odpovědi nás ČD informují, že pravidelnou údržbu 
neobjednávají, řeší problémy operativně na základě stížností. 
Navrhuje osobní schůzku na místě samém, abychom si nastavili pravidla.

ČD pozemky k 
údržbě.pdf

16. Dětské hřiště
Žádáme o zařazení do Registru investic  realizaci nového dětského hřiště v prostoru 
stávajícího. Součástí musí být zřízení nového oplocení s průchody ze strany od 
komunikace. Žádáme předložení návrhů.

17. Zdravotní ořez stromů
Dne 20.3.2012 byla zaslána žádost paní D. a    S. na provedení zdravotního a 
stabilizačního prořezání všech stromů u dětského hřiště a na  autobusové točně. 
Současně bylo požádáno o úpravu keřů při výjezdu z ulice U parku na hlavní silnici, je 
špatný výhled a velké riziko vzniku dopravní nehody!!!!! 
Zatím žádná odpověď.

18. Rekonstrukce místní komunikace U parku
Dne 25.7.2011 bylo vydáno stavební povolení, žádáme sdělení termínu realizace

19. Nová ulice Hulínská
Tato nová ulice navazuje na ul. Gen.Štefánika a pokračuje do Hulína, žádost si podala 
firma DAVAZ                                                             

Zapsala :  Hrutkaiová Eva




