
Zápis č.11

Ze schůze osadního výboru Lověšice ze dne 13.5.2013

Přítomni : Ševčík Adam, Svobodová Dana, Fojtů Zdeněk, Karásek Lubomír, Hrutkaiová 
Eva                             

1. Přechod pro chodce u mateřské školy - akce je zařazena do plánu investic 1,3 mil. 
realizace v roce 2013. Žádáme o zaslání projektové dokumentace, aby mohla být 
vyvěšena ve vitríně.

2. Zřízení nového chodníku v ulici Mírová (naproti skladů Flamilo)
Byl vznesen návrh na vybudování chodníku majiteli okolních domů. Osadní výbor 
připraví přehledný nákres a vyzve majitele domů k projednání řešení. 
ODPOVĚĎ : 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.

3. Plochy k sečení
Žádáme o aktualizaci mapy - PLOCHY URČENÉ K SEČENÍ od roku 2013.

4. Oprava komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1
ODPOVĚĎ : 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. 505/1 v k.ú. Lověšice u Přerova bude zařazena do 
návrhu plánu oprav MK.

5. 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 Správou silnic
Olomouckého kraje. Co se týká samotné realizace je možno se obrátit na místní 
občany, kteří rádi stromy pokácí a uklidí. Při nárazovém větru došlo opakovaně 
k ulomení a pádu stromu a zatarasení vozovky. Žádáme o urychlené vyřešení tohoto 
nebezpečného stavu.
Vzhledem k tomu, že i ostatní stromy jsou přestárlé, jeví se nám jako nejlepší řešení, 
kompletní vykácení a provedení osazení nových mladých stromů.
Navrhujeme šetření přímo na místě.
Předseda projedná s panem J., popřípadě s odborem ŽP
                   

6. 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.
ODPOVĚĎ : 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.
Byla schválena investice ve výši 200 tis.Kč, začátkem roku 2013 bude předložen 
konečný návrh.
Akce byla zahájena, zatím  nebyl předložen soupis a ceny jednotlivých komponentů!
Žádáme o zaslání rozpočtu (vyřizuje paní Doupalová)

7. Zdravotní ořez stromů u dětského hřiště
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!!!!! 



ODPOVĚĎ : Ořezy stromů a zkrácení keřů se uskuteční v době vegetace za plného 
olistění.
Provedeno částečně, požadujeme dokončení, hlavně stromů kolem výtažné koleje.

8. Rekonstrukce místní komunikace U parku
Dne 25.7.2011 bylo vydáno stavební povolení, žádáme sdělení termínu realizace.
ODPOVĚĎ : Termín není možno určit. Akce je zařazena do registru investic, pro 
realizaci v roce 2012 nebyla vybrána.
Opětovně žádáme o zařazení realizace rekonstrukce vozovky U parku na rok 2013. 
Stav vozovky je v havarijním stavu!!!!!!  

Komunikace kolem 
parku.docx

9. Dělnický dům – nátěr hřiště
Žádáme o písemné povolení k provedení nátěru čar na badmintonové hřiště ve 
velkém sále. Rádi bychom umožnili místním dětem sportovní vyžití.
Předpokládaný náklad 1 000,- .

10. Dělnický dům – dlouhodobý pronájem, hodinová sazba
Žádáme o předložení návrhu smlouvy na dlouhodobý pronájem dělnického domu, 
který hodláme využívat celoročně ke cvičení dětí a dospělých. Rozpis 2x týdně, středa 
a sobota od 17,00 do 18,00 hodin. Žádáme o sdělení hodinové sazby a způsobu 
evidence.

11. Dělnický dům - dokončení omítek ve sklepě
Žádáme o dokončení vnitřních omítek ve sklepě včetně opravy elektroinstalace, 
nebezpečí úrazu. Odeslána samostatná žádost na Majetek Města. Bude 
projednáváno 15.4.2013- p. Vojtášek

12. Dělnický dům –  nákup chybějícího inventáře
- Akustický závěs na zadní stěnu jeviště
- Jídelní stůl 10 ks
- Židle 60 ks

Žádáme o sdělení termínu dodání.

13. Dělnický dům – doplnění stolů, židlí a závěsu
- Venkovní popelníky na stojanech – 2 ks
- Odpadkové koše na papírové ručníky - 5 ks
- Žebřík výsuvný 1 ks
- Úklidové pomůcky (vědra 5 ks, smetáky 5 ks, odhrnovák sněhu, lopatka a 

smetáček, rýžová metla)
Byla  odeslána samostatná žádost dne 14.3.2013  E-mailem: fanka.vrbova@prerov.eu  
tel.581 268 481, 602 513 414

14. 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.
Bude provedeno TS města Přerova, žádáme o doplnění do mapy ploch určených 
k sečení- provést aktualizaci!!!!

15. Ulice u Sokolovny – nefunkční dešťová kanalizace - neodtéká
Dne 6.12.2011 byla vystavena Magistrátem města Přerov objednávka na VaK Přerov 
a.s., která měla dne 9.12.2011 pročistit potrubí DN 300 čističem MAN.
Kanalizace stále neodtéká, žádáme o provedení opětovného vyčištění (nebo 
reklamaci prací) včetně zmonitorování stavu kanalizace s videozáznamem, ze kterého 
bude zřejmá příčina neodtékání.
Dle výsledku řešit opravu dešťové kanalizace, která je zaústěna do Svodnice.



Vyčištění Svodnice přes celou obec Lověšice bylo v dubnu 2012 dokončeno.
Žádáme o zajištění a podání zprávy!!!!!!!

16. Oprava chodníků
- Chodník směrem od druhé autobusové zastávky (točna), kolem garáže až po 
betonový nájezd k č.p.    (od povodně chybí)
-Doplnění chybějícího asfaltu do vozovky u bývalého domu  U parku č.p.1 navazující 
na chodník kolem parku

17. Plán akcí na rok 2013 – ve spolupráci s Českým svazem žen Lověšice
Dětské šibřinky 24.2.2013
Dětský den 1.6.2013
Hodové slavnosti 7.7.2013
Beseda s důchodci 12.10.2013
Vánoční setkání 20.12.2013

18. Reklamace podjezdu – byla podána reklamace na propadlý středový žlab, uskutečnilo 
se místní šetření a reklamace je v řešení. Další jednání proběhlo 2.5.2013, čekáme na 
vyjádření.

19. Prověřit propustek u Š. – stížnost na podemílání pozemku, p.Karásek prověří do příští 
schůze

20. Zábradlí u hřbitova – havarijní stav stávajícího zábradlí, prohnilé, nebezpečí úrazu, 
žádáme o opravu

21. Dětský den – rozpis, soutěže, tombola, vstupné-registrace, upřesnit s panem 
Komárkem rozsah, Hasiči a Městská policie – zajištěna, kapela Caha Karel a Olina 
Nováková zajištěna.

22. Příští schůze – 27.5.2013 v 19,00 hodin

Zapsala :  Hrutkaiová Eva  13.5.2013


