
Zápis č.3

Ze schůze Místního výboru Lověšice ze dne 7.4.2015

Přítomni :   Kováčová Dana, Svobodová Dana, Hrutkaiová Eva , Bělík Jiří a Fučík Přemysl - omluveni

1. Plochy k sečení – nutno dořešit břehy kolem Svodnice
Dne 8.3.2015 odeslán podnět paní Havlíčkové o napsání výzvy majiteli Povodí Moravy, s.p.. 
Dřevařská 932/11, Veveří 602 00 Brno. Není prováděna pravidelná údržba, žádné sečení ani úklid 
trávy břehů kolem Svodnice. Jedná se o parcelu č. 524/1 v k.ú. Lověšice. Dopis odeslán.

2. Zdravotní ořez stromů a keřů-dětské hřiště, točna autobusu, hřbitov, ul.Drážní                                                                        
Dne 11.-12.2.2015 proveden prořez stromů v ulici Drážní. Ostatní bude řešeno postupně, mail 
11.2.2015 paní Doupalová. Nadále bude řešeno na podzim 2015.

3. Prověření zdravotního stavu přestárlých stromů v naší obci a následnou výsadbu nových, 
mladých stromů: 
- u rodinného domu p. V., Ch. (u obecní studny), parc.č. 513/2, 3 ks, kořeny prý narušují statiku 
budovy a ničí střechu
-  vrba za Svodnicí, která je úplně dutá, parc.č. 418/1
- smrk na místním hřbitově, usychá
Dne 8.3.2015 – odeslána žádost na posouzení Mailem paní Doupalové
- smrk před domem parc.č.24, ulice U parku – doplnit žádost paní Doupalové – zajisti Hrutkaiová

4. 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. Trvá.

5. Oprava komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1                                                                  
Nutno provést rekonstrukci povrchu včetně zpevnění podloží.
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.
Odpověď 16.3.2015 : Odbor majetku přeposlal požadavek na odbor rozvoje. Zřejmě je v části 
této ulice nevhodné podloží a tak předpokládám, že tuto stavební akci by měl zajistit odbor 
rozvoje. Délka ulice včetně mostu cca 280 m x 3,3 m(stávající šířka) = 924 m2, při 
předpokládaném rozfrézování, úpravy krajnic, (bez sanace podloží), +2 vrstvy asfaltobetonu pak 
vychází náklady cca 930 tis.Kč bez DPH.  Možná by zde mohla být jednosměrná ulice ?? Místní 
výbor Lověšice předpokládá, že by rekonstrukci této MK (včetně PD a souvisejících nákladů) 
financovali z rozpočtu pro tuto místní část (tzv. Na Hlavu).Doplňujeme požadavek o zřízení  
parkovacích stání jak před obytnými domy, tak dostatečný počet před Sokolovnou.

6. Rekonstrukce místní komunikace U parku  - bude zaslána žádost o zařazení akce na náměstka 
primátora Ing.Petra Měřínského – zajistí Hrutkaiová



7. Oprava chodníku  - od druhé autobusové zastávky (točna), kolem garáže až po betonový nájezd 
vedoucí od domu Vilímkových, U Parku 23/13.                                                                                   
Probíhá dědické řízení. Realizaci bude hradit Místní část z přidělených prostředků, náklady zatím 
není možno upřesnit. Trvá.

8. Reklamace podjezdu 
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.
Odpověď 13.2.2015 – p.Kašpárek:  Podnět - závadu jsem dnes zaslal na Stavební úřad, přímo Ing. 
Boudovi, který by měl z pozice SÚ vyzvat vlastníka komunikace tj. Olomoucký kraj, respektive 
správce komunikace tj. Správa silnic Ol. kraje k sjednání 
nápravy.                                             Odpověď 17.3.2015 p.Kašpárek – Vyjádření Správy silnic 
Olomouckého kraje, Středisko JIH, Kostelecká 55, Prostějov ze dne 4.3.2015-vytisknuto a 
založeno do složky k zápisu.                        Na omezení vjezdu vozidel nad 12t již bylo vydáno 
"Stanovení úpravy provozu na této komunikaci". Dokumentaci pro vydání tohoto stanovení 
hradilo Statutární město Přerov, s tím že vlastní realizaci dopravního značení uhradí SSOK. Dle 
mých dostupných informací však SSOK tyto náklady uhradit prozatím odmítá. Tato záležitost je 
však v řešení. O výsledku  budeme informováni.  Zjistit, kdy budou dopravní značky instalovány
a následně požádat opětovně o předláždění středového žlabu – zajistí Hrutkaiová

9. Vybudování nové zpevněné komunikace z firmy RESTA DAKON –na parcele číslo 506 
s vyústěním na silnici III. Třídy číslo 0557. 
Je vypracována nová varianta, probíhá odkup pozemků od dvou majitelů. Trvá.

10. 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. Odeslat novou žádost na kompetentní orgány. Žádáme o stanovisko.

kruhový objezd.docx

11. Chodník v podjezdu –chodník byl již několikrát ZALÁTÁN, ne řádně opraven. Je velmi špatně 
udržován a není pravidelně čištěn.
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
na celkové opravě chodníku. Trvá.

12. Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky Obecní dům  -  nástupiště provést 
bezbariérové a dle normy (i výškově). Bude vypracována projektová dokumentace, která 
bude řešit celkovou opravu. Odhad 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. Odsouhlasena částka 7 tis. Kč na 
technickou pomoc. Trvá.



13. 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.  Naceněnění zajistí paní Kováčová.

14. Nová akce – oprava chodníku k podjezdu  - chybí propojení stávajícího chodníku kolem domu 
p.Talacha až k chodníku v podjezdu včetně vyřešení nájezdu k bočnímu vjezdu - vratům. Požádat 
o zpracování projektu včetně rozpočtu. Byla zaslána cenová kalkulace ve výši 33 578,- na délku 
10m. Rozšiřujeme  náš požadavek, je nutno cenovou nabídku doplnit  o předláždění stávajícího 
chodníku kolem nemovitosti, parc.č. 84/1, dlažba je propadlá, za obrubníkem tím pádem stojí 
voda. Požadujeme řešit jako jeden celek.

15. Nová akce – oprava garážových vrat u úřadovny včetně zastřešení – dáno do plánu na rok 2015 –
cenovou nabídku zajistí paní Kováčová . Trvá

16. Dělnický dům –  nákup chybějícího inventáře, stoly a židle, dokončení akustického obložení
- dokončit akustické obložení včetně malby
- Jídelní stůl 10 ks a židle 60 ks – bude proveden průzkum cen a dáno do plánu na rok 2016

Cenový průzkum zajistí paní Kováčová. Trvá
17. 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.  Požádat paní Kameníčkovou o zaslání požární 
zprávy – zajistí Hrutkaiová – Trvá

18. Dělnický dům – zabezpečení vstupu do sklepa včetně opravy stávajícího obložení. Cenovou 
nabídku zajistí paní Kováčová.  

19. Dělnický dům – oprava kotelny a vodárny - dlažba, omítky, malby, obklad stěny, police. Cenovou 
nabídku zajistí Hrutkaiová.                                                                     

20. 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 - Trvá.

21. Oprava vozovky k T., parcela č.495/1,549/13,495/2, 555, k.ú Lověšice a parc.číslo 1477/2, k.ú 
Bochoř. Odeslána žádost na Majetek Města, řeší se ve spolupráci s Technickými služkami, lokální 
opravy. Trvá. Požadavek na rekonstrukci celé vozovky ZRUŠEN  z důvodu plánované realizace 
přivaděče k Dálnici D1.

22. Dělnický dům – oprava povrchu dvora u zadního vstupu do zahrady – trvá řeší MV.
23. Dělnický dům – nákup cedulek – KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO – 5 ks. - trvá řeší MV.
24. Požádat Majetek města o rozšíření místního rozhlasu v ulici Brněnská – nutno dopřesnit lokality 

(Glozigová, Pavelkovi)
25. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky k rušení nočního klidu – souhlasíme 

s předloženým návrhem,tak jak byl projednán na 2.schůzi Výboru pro místní části konané dne 
19.3.2015.

26. Projednání zapojení Přerova a jeho místních částí do programu ITI v oblasti propojení města 
cyklostezkami napojenými na ostatní okresy – po projednání s občany uvítáme jakékoli napojení 
Lověšic cyklostezkami s okolními obcemi potažmo i okresy. V současné době není řešeno žádné 
napojení.

27. Projednání nově zpracované OZV o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova 
– projednáno bez připomínek

28. Změna termínu konání schůzí Místního výboru – schůze se budou konat vždy následující úterý 
po schůzi Výboru pro Místní části, tzn. jednou za měsíc v 19,00 hodin. Rozeslání materiálů a 
upřesnění termínu zajistí paní Svobodová. Zapsala :  Hrutkaiová Eva  7.4.2015


