
Zápis č.17

Ze schůze osadního výboru Lověšice ze dne 21.3.2014

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

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

Odpověď:  Plochy k sečení byly upřesněny při místním šetření ve 21. týdnu za účasti pana Ševčíka 
a paní Spurné – TSMP s.r.o. Na základě tohoto budou aktualizovány mapy k sečení  do konce 23 
týdne. Urgujeme nedodržení termínu!!!!!!!!                                                                                                                
Odpověď ze dne 22.10.2013 v průběhu vyhotovení map došlo ke změnám ploch a při jednání dne 
14.10.2013 byl předseda OV pan Ševčík vyzván ke sdělení dalších případných změn, tak aby byly 
mapy aktualizovány a předány OV k datu 1.1.2014.  Zajišťuje paní Doupalová.                                                                  
Doposud nedodáno!!!!!!!

2. 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 
Odpověď: komunikace U Sokolovny - v rámci stanovených finančních prostředků na rok 2013 
nebylo možné tuto akci na rok 2013 do plánu zařadit a následně realizovat. Žádáme zařadit do 
plánu oprav MK na rok 2014.

Odpověď ze dne 22.10.2013 celková rekonstrukce části místní komunikace ul. U Sokolovny, 
pozemek p.č. 505/1 byla zaslaným dopisem  dne 22.10.2013 na  odbor rozvoje navržena 
k zařazení  do návrhu plánu oprav MK. Do doby provedení rekonstrukce této místní komunikace 
budou případné výtluky vyspravovány správce tj. TSMP s.r.o.                                                                                                                                                                                      
Zatím budou provedeny pouze lokální opravy.

3. 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 Jandou, popřípadě s odb.ŽP

Odpověď: Pozemky nejsou ve vlastnictví Statutárního města Přerova. O povolení ke kácení žádá 
vlastník pozemků. Pozemky jsou  ve vlastnictví Olomouckého kraje (tento na základě pověření 
zastupuje SSOK) a dále i fyzických osob.  Doporučujeme Osadnímu  výboru  projednat tuto 
záležitost přímo se správcem silnice III třídy tj.  SSOK (pan Janda, paní Kolářová) a  dále případně i 
s oddělením životního prostředí paní Skalická tel. 581 268 228.

Odpověď: Pokácení bude provedeno SSOK do konce roku 2013.                                                               
Zatím neprovedeno. Předseda osadního výboru zaurguje!!!!

4. 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!!!!!                                                                                                                         
Provedeno částečně, požadujeme dokončení, hlavně stromů kolem výtažné koleje.



Odpověď: Pro dokončení ořezů bude v měsíci červnu provedeno místní šetření, na kterém bude 
specifikováno umístění stromů na pozemcích města.  Případně  bude proveden zásah jen 
v nejnutnějším rozsahu.                                                                                                                                           
Zatím nebylo provedeno žádné šetření ani prořezání!!!!!   
Odpověď ze dne 22.10.2013 v měsíci říjnu bude provedeno místní šetření za účelem zjištění 
pozice stávajících dřevin rostoucích kolem „výtažné koleje“ a rozhodne se o rozsahu zásahu do 
korun stromů. Záležitost úpravy keřů při výjezdu z ul. U Parku na hlavní silnici byla předána 
správci zeleně tj. TSMP s.r.o.- bude zaurgováno. Zajišťuje paní Doupalová.  

Zatím nebyla žádná reakce ze strany paní Doupalové, ani místní šetření. Doporučujeme provést 
ořez současně s topoly u hřbitova!!!!!!!!

5. 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!!!!!!                                                                                                                                 
Odpověď ze dne 22.10.2013 rekonstrukce MK ul. U Parku – stavba je zařazena v registru inv. Akcí.                                                                                                                                    
Majitelé nemovitostí v ulici U parku drželi Oznámení o zahájení  řízení, prodloužení platnosti 
stavebního povolení, to bylo prodlouženo.

6. Dělnický dům –  nákup chybějícího inventáře, akustický závěs, stoly a židle
- Akustický závěs na zadní stěnu jeviště
- Jídelní stůl 10 ks
- Židle 60 ks

Odpověď: Dělnický dům – nákup chybějícího inventáře. Zařadit do požadavků pro rok 2014 a 
hradit z fin.prostředků, které jsou pro obec přiděleny  dle počtu obyvatel. Další varianta je hradit 
z letošního rozpočtu a některou naplánovanou akci nerealizovat.(zajišťuje paní Kameníčková).                            
Byla odeslána samostatná žádost na paní Kameníčkovou

7. Úklid kolem místního hřbitova     

Žádáme o doplnění do mapy ploch určených k sečení- provést aktualizaci!!!!
Mapa  zatím nedodána.  

8. Oprava chodníku

Chodník směrem od druhé autobusové zastávky (točna), kolem garáže až po betonový nájezd 
vedoucí od domu Vilímkových, U Parku 23/13. OD POVODNĚ CHYBÍ!!!!                                       
Odpověď: Oprava chodníků v nejbližší době bude provedeno místní šetření s cílem zjištění 
rozsahu akce a sdělení návrhu na řešení.(bylo by možné hradit z přidělené částky pro rok 2013 na 
opravy MK – 220.300,- Kč). Nesouhlasíme s úhradou z našich prostředků, protože se jedná o 
nedokončenou opravu chodníku po povodni od roku 1997!!! Žádáme o zařazení této havarijní 
opravy (nebezpečí úrazu) do plánu investic na rok 2014!!!!
Odpověď ze dne 22.10.2013 nejedná se o havarijní opravu chodníku, nýbrž o výstavbu nového 
propojení mezi stávajícími chodníkovými trasami (fakticky zde již chodník není). Bude nutno 
vypracovat projektovou dokumentaci pro stavebně povolovací řízení. Tuto PD by bylo možné 
hradit ze zbývající částky rozpočtu na rok 2013, která činí cca 30 tis.Kč (předpokládaný zůstatek). 

Souhlasíme s vypracováním projektu na zřízení nového chodníku, ale s předpokládanou 
částkou 30. tis.Kč  NESOUHLASÍME,  považujeme ji za přemrštěnou !!!!!

Proběhlo jednání na místě samém, kde byla odsouhlasena trasa a do konce roku 2014
přislíbena realizace.   



9. Plán akcí na rok 2014
Vodění medvěda 15.2.2014
Babský Bál 21.2.2014
Dětské šibřinky 23.2.2014
Papučový bál 15.3.2014
Dětský den 31.5.2014
Hodové slavnosti 6.7.2014 (29.6.2014)
Beseda s důchodci 18.10.2014
Vánoční setkání 21.12.2014

10. 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.

Odpověď: Reklamace podjezdu – opětovné místní šetření proběhlo dne 30.5.2013. Na den 
22.6.2013 je nahlášena  jednodenní uzávěra, dojde k odstranění cca 5 m2 dlažby a budou se 
zjišťovat příčiny propadu. Na základě tohoto bude stanoven další postup k odstranění závady,
(zajišťuje SSOK a  pan Raba).                                                                                                                                                                            
Do konce roku 2013 by měla být provedena oprava středové části podjezdu, důrazně žádáme o 
sdělení skutečného termínu realizace, jak dlouho bude uzavřen podjezd!!!!!!!!!
Odpověď ze dne 22.10.2013 vyjádření Jiřího Raby – oddělení investic. Podjezd v Lověšicích dne 
12.9.2013 předlážděn bez finanční zátěže pro město. Ze strany SSOK nebyl akceptován návrh 
projektanta na novou úpravu středového odvodňovacího žlabu; průběžná kontrola ze strany 
SSOK, po zimním období 2013 -2014 bude SSOK vyhodnocen stav.                                                                
Nesouhlasíme s tímto stanoviskem a žádáme Magistrát o okamžité zajištění provedení 
havarijní opravy ještě v letošním roce!!! Není nutné vyhodnocovat stav, když již 22.6.2013 se 
měly zjišťovat příčiny propadu (nekvalitní) středové části a měla být provedena oprava. Podle 
odpovědi z 22.10.2013 byl pouze předlážděn středový žlab(?), ale voda je zde neustále. Je 
nutné radikální řešení, jinak při prvních mrazech bude opět znemožněn průjezd všem vozidlům 
a samozřejmě i autobusu. Chodník i přes plechové zábrany je plný vody a bláta, takže jsou 
chodci stále zabláceni!!!! Osadní výbor zasílá Dopis týkající se reklamace podjezdu na Magistrát 
města Přerova, SSOK  a na Olomoucký kraj.

Dne 22.1.2014 proběhlo jednání v zasedací místnosti Města Přerova, závěrem bylo navrženo, 
že bude požádáno o vyloučení dopravy nad 3,5 tuny, příslib Olomouckého kraje – kladné 
stanovisko.
Předseda osadního výboru prověří stav vyřízenosti.

11. Omezení rychlosti – žádáme osazení dopravních značek na omezení rychlosti v naší obci na 40 
km/hod. 
Odpověď: Žádáme o upřesnění ve které ulici by mělo dojít k omezení rychlosti na 40km/hod.       
Bude na ulici Mírová.                                                                                                                                    
Předseda osadního výboru zaurguje a zjistí stav vyřízenosti u Ing.Štukavce !!!!!)

12. Vybudování nové zpevněné komunikace – z důvodu snížení nadměrné prašnosti a hlučnosti 
projíždějících nákladních automobilů do firmy RESTA DAKON, žádáme o vybudování jednosměrné 
zpevněné komunikace na parcele číslo 506 s vyústěním na silnici III. Třídy číslo 0557, viz zákres 
zelenou barvou na obrázku.  

Odpověď: Dle nám dostupných informací komunikaci s vyústěním na silnici III/0557 měla budovat 
fy. Resta Dakon na vlastní náklady. Z jakého důvodu není doposud realizována nám není známo.                        
Město Přerov zajistí zaměření hranice pozemku a dle vyjádření stavebního úřadu bude stavbu 
realizovat RESTA DAKON.

Odpověď ze dne 22.10.2013 fy. Resta Dakon s.r.o.  předala Odboru správy majetku a kom. služeb  
původní projektovou dokumentaci na realizaci jednosměrné komunikace na pozemku p.č. 506 
s vyústěním na silnici III/0557. Bylo zjištěno, že z důvodu platnosti nových vyhlášek stavebního 
zákona je nutno dokumentaci aktualizovat. Na aktualizaci PD byla již vydána objednávka č.  
maj.2149/2013.  Dále bylo dohodnuto, že Odbor správy majetku a kom. služeb požádá Stavební 



úřad o vydání stavebního povolení, vlastní realizaci stavby provede fy. Resta Dakon s.r.o. na své 
náklady.   

Osadní výbor osloví majitele dotčeného pozemku – P. a projedná s nimi opravu komunikace.
Bylo projednáno, majitelé dotčených pozemků nesouhlasí. Město zajišťuje nový projekt na 
jinou variantu.

13. Čištění komunikací ve správě TS včetně přídlažeb u obrubníků, čištění chodníků - postřik 
plevelů, zdravotní prořez vysázených dřevin a stromů ulice Drážní, vyčištění kanálů, košů ve 
vozovkách.

14. Z důvodu vyšší nehodovosti s následným úmrtím požadujeme zřízení nového kruhového 
objezdu v místě křížení silnice č.55, Hulínská s ulicí Nivky, viz nákres

kruhový objezd.docx

15. O Osazení zrcadla křižovatka u školky – špatná viditelnost při příjezdu od podjezdu a odbočování 
do leva na vedlejší komunikaci.

Odpověď ze dne 22.10.2013 možné osazení dopravního zrcadla –křižovatka u školy. Jedná se o 
silnici III/0557 ve vlastnictví Ol.kraje,(ve správě SSOK Prostějov). Tato záležitost bude nejprve 
projednána s tímto vlastníkem a správcem. Zajišťuje Ing. Štukavec.
Odpověď : Město Přerov obdrželo další vyjádření správce silnice III/0557 - SSOK, týkající se 
umístění dopravního zrcadla, křižovatka ul.Drážní (od podjezdu) a odbočení vlevo do ul. Mírová (k 
parku). SSOK konstatuje, že z jejich hlediska zde zrcadlo není nutné a dále doporučují žádost 
směřovat na správní úřad magistrátu, který může vydat příslušné stanovení místní úpravy 
provozu.   
Záležitost byla telefonicky projednána s tímto správním orgánem. Výsledek je, že pokud obec 
uhradí náklady s tím spojené, bylo by reálné vydat příslušné stanovení. 
Dotaz tedy zní. Náklady na osazení dopravního zrcadla včetně vypracování technické pomoci pro 
jeho umístění odhaduji do 15.000,- Kč vč. DPH. 
Dovoluji si tímto požádat o projednání záležitosti v osadním výboru místní části Lověšice a dále 
také o případné odsouhlasení použití této částky na realizaci umístění zrcadla.
Osadním výborem odsouhlaseno, požadujeme však osazení zrcadla většího průměru (900 
mm)    Předseda osadního výboru zaurguje a zjistí stav vyřízenosti.      

16. Chodník v podjezdu – opět díra, vysoké nebezpečí úrazu. Chodník byl již několikrát ZALÁTÁN, ne 
řádně opraven. Je velmi špatně udržován a není pravidelně čištěn, viz foto v příloze.
Žádáme o celkovou rekonstrukci chodníku, nutno současně řešit i odvedení vody vytékající 
z nosných stěn podjezdu, Žádáme o zařazení akce jako HAVARIJNÍ do plánu na ro 2014.

17. Stromy v okolí hřbitova – žádáme o prověření zdravotního stavu topolů a bříz na místním 
hřbitově z důvodu padání velkých větví na hroby.
Odpověď : dle sdělení paní Doupalové začátkem března budou topoly zkráceny cca na 8-10 m a
odstraněny větve

18. Hřbitov – žádáme o vybudování nových chodníků na místním hřbitově z důvodu špatné 
obslužnosti, pohyb starších občanů po neudržované zeleni je velmi obtížný, nutno provádět 
průběžně sečení a úklid.

19. Hospodaření - do příští schůze předloží p.Ševčík finanční rozpis pro letošní rok – zatím nedodáno



20. Anketa – do příští schůze budou vypracovány návrhy ankety a způsob provedení

21. TJ SOKOL Lověšice – žádost o příspěvek na opravu podlahy ve výši 10 000,-Kč
Osadním výborem schváleno.

22. Dělnický dům – výměna 3.ks vnitřních dveří – žádáme o provedení výměny atypických 
dvoukřídlých dveří do sálu, již delší dobu nejdou zavřít, dále dveří do šatny a na balkon –
zasunovací nebo dvoukřídlé, aby nezabíraly moc místa v zádveří, úniková cesta.           
Požadujeme zařadit do plánu na rok 2015.

23. Dělnický dům – zabezpečení vstupu do sklepa a uzavření okénka do kuchyně – je nutno zhotovit 
uzavírací dvířka u schodů do sklepa, aby při hře Badbinton nedošlo k pádu hráče, dále opatřit 
okénko u barového pultu do kuchyně uzamykatelnými dvířky. Realizaci projednat se stolařem 
(Novotný Richard). Předpokládaná částka 5 tis.Kč.                                                                               
Nutno předložit cenovou nabídku s rozpisem prací.

24. Oprava chodníků – v průběhu měsíce dubna bude provedena oprava chodníku v ulici U 
sokolovny

25. Změna jízdního řádu – od 1.4.2014 dochází k novému číslování MHD ze stávajícího č.3 na 103 a 
od 19,00 hodiny bude jezdit nová linka číslo 112.

Zapsala :  Hrutkaiová Eva  21.3.2014


