
Zápis č.7

Ze schůze osadního výboru Lověšice ze dne 7.6.2012

Přítomni : Ševčík Adam,  Svobodová Dana, Hrutkaiová Eva

1. Údržba břehů před vjezdem do podjezdu, oprava betonové zdi  
Betonové zdi jsou odbourány a osazeny dřevěné výplně. Není proveden úklid 
rumiska, opětovně bude urgován úklid u ČD Cargo - PROVEDENO

2. Svodnice
Čištění je ukončeno. Mostky, které jsou součástí místních komunikací v ul.Drážní a ul. 
U sokolovny Povodí Moravy s.p. nebude čistit. Vyčištění provedou na základě 
objednávky TSMP s.r.o., náklady jsou odhadnuty na částku 25 000,- Kč -PROVEDENO 
                                  

3. Umístění dřevěného domku
K dnešnímu dni je kamenná drť rozhrnuta a je možno osadit dřevěný domek -
PROVEDENO

4. Přechod pro chodce u mateřské školy - akce je zařazena do Registru investic

5. Zastřešení autobusové zastávky u Obecního domu  
Na přístřešek je objednána projektová dokumentace 
                                  

6. Osvětlení starých podjezdů
Je zaslána objednávka na fy. Signalbau a.s., realizace začne v nejbližší době

7. Zřízení nového chodníku v ulici Mírová (naproti skladů Flamilo)
Byl vznesen návrh na vybudování chodníku majiteli okolních domů. Osadní výbor 
připraví přehledný nákres a pozve majitelé domů k projednání řešení.  
Náklady na nový chodník v ul. Mírová odhadujeme na cca 500 tis.Kč. Na zpracování 
PD a vlastní realizaci nejsou momentálně vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu 
města. Akce bude předložena do návrhu plánu na rok 2013.

8. Akce „Z“
Je možnost realizací tzv. akcí “Z“. Město proplatí materiál, nářadí a práci provedou 
místní dobrovolní občané. Pro letošní rok zrušeno.

9. 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 – úkol 
trvá.
Javory není nutno řezat každoročně. Ořez se provádí dle aktuálního stavu v koruně. 
V letošním roce nebyl ořez proveden, jelikož přírůstky z minulého roku jsou malé.
Jelikož nebyl prováděn ořez ani v roce 2011, žádáme o kompletní provedení ořezu
javorků v roce 2013

10.  Oprava komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1
Dne 22.5.2012 byl zjištěn skutečný stav povrchu místní komunikace, povrch je v 
několika místech rozpraskán a vyjeté podélné výmoly. O stavu byla pořízena 
fotodokumentace. Nejedná tedy se o opravu výtluků, které by provedly TSMP s.r.o.. 
Nutno provést rekonstrukci povrchu včetně zpevnění podloží. Oprava části MK ul. U 
Sokolovny p.č. 501/1 v k.ú. Lověšice u Přerova bude zařazena do návrhu plánu oprav 
MK.



11. Úklid suchých stromů
Kolem cesty na Bochoř, silnice III. Třídy číslo 0557, je cca 20 ks suchých stromů.
Žádáme odbor ŽP o povolení pokácení a vyřešení postupu se Správu silnic 
Olomouckého kraje. Co se týká samotné realizace je možno se obrátit na místní 
občany, kteří rádi stromy pokácí a uklidí.

12. Údržba zeleně břehů kolem železniční tratě za protihlukovou stěnou, před a mezi 
podjezdy, parcela č. 521/1
Dne 11.3.2012 byla zaslána E-mailem 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. 
Přikládáme fotodokumentaci a koncept dopisu na ČD, a.s. a žádáme o jeho úpravu, 
případné doplnění a odeslání – REALIZUJE SE                                                

13. 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.
Náklady na nové dětské hřiště v ul. Chaloupky odhadujeme na cca 500 tis.Kč. Na 
zpracování PD a vlastní realizaci nejsou momentálně vyčleněny finanční prostředky 
z rozpočtu města. Akce bude předložena do návrhu plánu na rok 2013.

14. Zdravotní ořez stromů
Dne 20.3.2012 byla zaslána žádost paní Doupalové a Spurné 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!!!!! 
Ořezy stromů a zkrácení keřů se uskuteční v době vegetace za plného olistění.

15. Rekonstrukce místní komunikace U parku
Dne 25.7.2011 bylo vydáno stavební povolení, žádáme sdělení termínu realizace.
Termín není možno určit. Akce je zařazena do registru investic, pro realizaci v roce 
2012 nebyla vybrána.

16. Nákup praporů
Žádáme dodání nových praporů, černého a ČR včetně 2 ks tyčí 

17. Dělnický dům – nátěr hřiště
Žádáme o povolení provedení nátěru čar na badmintonové hřiště ve velkém sále. 
Rádi bychom umožnili místním dětem sportovní vyžití.

18. Dělnický dům – hodinová sazba
Žádáme o sdělení hodinové sazby a systému abychom mohli využívat tyto prostory ke 
sportovním aktivitám

19. Hody
Termín byl stanoven na 1.7.2012. Pan Ševčík zajistí včasný úklid parku

20. Dětský den
Prověříme možnost realizace v místním parku dne 30.6.2012. Nutno zjistit veškeré 
požadavky napojení na elektrickou energii, zakreslit rozmístění jednotlivých atrakcí a 
soutěží. Nutno připomenout, že stav komunikace kolem parku je ve velmi špatném 
stavu a je nevhodná z důvodu nerovném povrchu. Bude dořešeno na příští schůzce 
14.6.2012

21. Úklid kolem místního hřbitova
V rámci provádění čištění místních komunikací a chodníků žádáme o zařazení úklidu 
chodníku a břehu kolem místního hřbitova, parcela číslo 233/5, 233/3 a 233/4.



22. Historie kapličky
Pan F.  zajistí sepsání historie kapličky a bude vyvěšeno ve skříňce před kapličkou.

Zapsala :  Hrutkaiová Eva  13.6.2012




