
Zápis č.1

Ze schůze Místního výboru Lověšice ze dne 11.2.2015

Přítomni : Kováčová Dana, Fučík Přemysl, Bělík Jiří, Hrutkaiová Eva        

1. Plán financování na rok 2015 – byl odeslán Mailem dne 12.2.2015 paní Novotné
2. Plán konání schůzí místního výboru – každé první úterý v měsíci v 18,00 hodin v úřadovně
3. Bývalý předseda osadního výboru předal klíče od skříněk a úřadovny
4. Dělnický dům – evidence akcí : Paní Kameníčkovou byl předán sešit, kde budou zaznamenávány 

jednotlivé akce pod pořadovým číslem a předány složenky na úhradu poplatku za pronájem. 
Evidenci povede paní Kováčová Dana.

5. Plochy k sečení - Žádáme o aktualizaci mapy - PLOCHY URČENÉ K SEČENÍ                                    
Dne 10.2.2015 odeslány opravené mapy včetně připomínek a podnětů paní Spurné, která dále 
postoupí paní Doupalové, tel. 581 268 429, 602 476 816.

6. Zdravotní ořez stromů a keřů-dětské hřiště, točna autobusu, hřbitov, ul.Drážní                                                                        
Dne 11.-12.2.2015 proveden prořez stromů v ulici Drážní.

7. Pokácení přestárlých stromů a výsadba nových – žádáme o prověření zdravotního stavu a 
vyřízení žádosti na pokácení přestárlých stromů v naší obci a následnou výsadbu nových, mladých 
stromů: 
- u rodinného domu p. V.,   (u obecní studny) 2 – 3 ks, kořeny prý narušují statiku budovy a ničí 
střechu
-  odborné posouzení stavu vrby za potokem, která je úplně dutá 
- špatný stav smrku na místním hřbitově, usychá
Odeslán Mail paní Doupalové

8. Úklid suchých stromů cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 0557, 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.                                                                      
Místní výbor provede zákres stromů do katastrální mapy, aby bylo určeno vlastnictví.   

9. 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.
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.                                                                                                                                                                                      
Žádáme zařadit akci do plánu oprav MK na rok 2015.
Dne 12.2.2015 odeslána opětovně žádost na p. Zlámala oddělení  rozvoje, jelikož se jedná o akci 
nad 500 tis.Kč, aby zařadili akci do zásobníku investičních akcí, není možné ji hradit z částky 
určené pro Místní část.



10. 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.                                               
Platnost stavebního povolení byla prodloužena. Odpověď ze dne 3.9.2014 Rekonstrukce místní 
komunikace včetně sjezdů a chodníků ul.U Parku, cena dle rozpočtu projektové dokumentace  
4.032.000,- Kč. Tato stavební akce NENÍ zařazena do investičních akcí pro rok 2014. Seznam 
návrhu investičních akcí pro rok 2015 zatím není  sestaven. Do návrhu se budou zřejmě zařazovat 
jen akce na které bude možné získat dotace a toto není  tento případ (bližší informace v této 
záležitosti sdělí odbor rozvoje Ing. Zlámal, tel. 581 268 610, 724 584 814, 
frantisek.zlamal@prerov.eu   Požadujeme  podání  žádosti a vyřízení dotace u Státního fondu 
dopravní  infrastruktury (SFDI). Pokud bude jednání neúspěšné i přes to požadujeme zařadit akci 
do plánu na rok 2015.
Odpověď: 30.9.2014 :  Na opravu místní komunikace Přerov – Lověšice, ulice U Parku je vydáno 
platné stavební povolení a spolu s dalšími připravenými akcemi budou předloženy na jednání o 
návrhu investičních akcí na rok 2015. Naše oddělení v současné době udržuje v platnosti stavební 
povolení na více než 40 akcí dosud nezařazených k realizaci. Co se týká oprav místních 
komunikací Vám musím sdělit, že neexistuje žádný dotační titul, ze kterého by se mohlo žádat o 
dotaci, takže veškeré opravy MK jsou plně financovány z rozpočtu statutárního města Přerova.
Dne 12.2.2015 požádán p.Zlámal Mailem o sdělení zda je akce zařazena do návrhu plánu na rok 
2015 a kdy předpokládá, že proběhne projednávání plánu.

11. Oprava chodníku  - od druhé autobusové zastávky (točna), kolem garáže až po betonový nájezd 
vedoucí od domu V., U Parku 23/13.                                                                                   Odpověď ze 
dne 3.9.2014 Na propojovací chodník ul.Chaloupky * U Parku (kolem garáže) je vypracovaná 
projektová dokumentace pro územní řízení.   Momentálně čekáme na dořešení - výkup části 
pozemku od pana K.B. (jedná se o cca 0,5 m2). Zpracovává se geometrický plán na oddělení této 
části. Po majetkoprávním dořešení bude možno žádat stavební úřad o vydání územního  a 
následně stavebního povolení. Probíhá dědické řízení. Realizaci bude hradit Místní část 
z přidělených prostředků , náklady zatím není možno upřesnit.

12. 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. Odpověď ze dne 28.7.2014 Zdeněk Holas V rámci projednávání této záležitosti 
jsme obdrželi stanovisko Policie ČR-DI, která navrhuje omezení na 12 t . V těchto intencích 
budeme pokračovat v jednání s vlastníkem komunikace a ve správním řízení.                               
Dne 13.2.2015 bylo důrazně požádáno o zajištění opravy nevyhovujícího, technického stavu 
komunikace v podjezdu v Lověšicích. V roce 2013 proběhlo několik jednání, měl být stanoven 
postup k odstranění závady, ale bohužel stále není dořešeno. Z důvodu propadlého, středového 
pásu je kanalizační vpusť nad úrovní okolní dlažby, voda nemůže plynule odtékat a trvale stojí ve 
středovém žlabu a před šachtou. Požádáno o předání naši žádosti příslušnému odboru k vyřízení 
s tím, aby oprava byla provedena ihned jak to povětrnostní podmínky dovolí.

13. 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. 
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.                            
Je vypracována nová varianta, probíhá odkup pozemků od dvou majitelů pozemků

14. ZŘÍZENÍ NOVÉHO KRUHOVÉHO OBJEZDU - důvodu vyšší nehodovosti s následnými úmrtími
požadujeme zřízení nového kruhového objezdu v místě křížení silnice č.55, Hulínská s ulicí 
Nivky, viz nákres

kruhový objezd.docx

15. 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. Opět žádáme o opravu nových děr.
Dne 13.2.2015 odeslána Mailem žádost na pana Kašpárka, aby byly zahájeny přípravné práce

16. Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky Obecní dům  -  cena na opravu 
autobusového stanoviště zatím není známa, problém je v tom stávajícím nástupišti. Pokud 
by se měli opravovat i obruby (které jsou částečně v dezolátním stavu), tak by se měl 
vymístit i rozvaděč z prostoru nástupiště. Současně by se mělo nástupiště provést 
bezbariérové a dle normy (i výškově). Na takovýto zásah by už musela být projektová 
dokumentace, která bude řešit celkovou opravu. Odhaduji PD 20 - 30 tis.Kč, vybourání 
plochy stání autobusu, podkladní vrstvy cca 0,6 m a nový asfaltový povrch cca 120 
tis.Kč, vymístění rozvaděče přečerpávací šachty kanalizace mimo nástupiště cca 50 tis.-
Kč, oprava resp. výstavba nového nástupiště podle normy(bezbariérovost, výška apod.)
cca  80 tis.Kč, Celkem cca 270 tis.Kč.                                                                                  
Dne 14.2.2015 osobně požádám p. Kašpárek o zahájení prací na projektu, akce v plánu na 
rok 2015 z finančních prostředků Místních částí.



17. Oprava dešťové kanalizace v ulici U sokolovny – neodtékají dešťové vody z nemovitosti č.p.230. 
Práce byly započaty avšak nedokončeny!!!! Opětovně žádáme o opravu, před dokončením prací 
nutno kontaktovat majitele p.K., aby se odzkoušela funkčnost!!!!

18. Oprava dřevěných laviček v celé obci v počtu 11 ks - požadujeme provést opravu stávajících 
laviček. Lavičky mají betonový základ a dřevěné desky, které jsou ji ž prohnilé. Požadujeme 
výměnu desek za nové včetně kvalitního nátěru. Rozmístění : Park - 6 ks, Drážní ul. - 2 ks, u 
č.p.174/80 a 3/263 (druhá autobusová zastávka), Brněnská -2 ks, u č.p.1/157 a 6/162, Družstevní  
- 1 ks u č.p.29/219 pod vrbou za potokem . Rozměr desky : 2000 x 150 x 50 mm, na každou 
lavičku jsou potřeba 3 ks.

19. Nová akce – oprava chodníku k podjezdu  - chybí propojení stávajícího chodníku kolem domu p.T. 
až k chodníku v podjezdu včetně vyřešení nájezdu k bočnímu vjezdu - vratům.

20. Nová akce – oprava garážových vrat u úřadovny včetně zastřešení – dáno do plánu na rok 2015
21. Dělnický dům –  nákup chybějícího inventáře, akustický závěs, stoly a židle

- Akustický závěs na zadní stěnu jeviště – byla zaslána cenová nabídka paní Kameníčkové k 
projednání

- Jídelní stůl 10 ks a židle 60 ks – bude proveden průzkum cen a dáno do plánu na rok 2016
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 zaslat na vědomí požární zprávu Dělnického domu, aby bylo možno řešit typ dveří 
a zařadit tak výměnu dveří do plánu na rok 2016.

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. 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.

25. Anketa – do příští schůze budou vypracovány návrhy ankety a způsob provedení
26. Zbudování parkoviště – osadní výbor prověří pozemek U sokolovny 
27. Oprava vozovky k Terbanovým, Družstevní 32, parcela č.495/1,549/13,495/2, 555, k.ú Lověšice 

a parc.číslo 1477/2, k.ú Bochoř
28. Plán akcí na rok 2015

Vodění medvěda 15.2.2015
Babský Bál 20.2.2015
Dětské šibřinky 1.3.2015
Papučový bál 21.3.2015
Dětský den 30.5.2015
Hodové slavnosti 5.7.2015
Beseda s důchodci 17.10.2015
Vánoční setkání 19.12.2015

Zapsala :  Hrutkaiová Eva 15.2.2015


