
Zápis č.5

Ze schůze Místního výboru Lověšice ze dne 19.5.2015

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

1. Plochy k sečení – nutno dořešit břehy kolem Svodnice – viz zápis č. 4
Zjištění vlastníků zajistí p. Bělík

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 – viz. Zápis č. 4

4. Úklid suchých stromů cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 0557, cca 20 ks suchých stromů –
viz. zápis č. 4
Zakresleno a bude projednáno s paní Skalickou – zajistí p.Bělik.

5. Oprava komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1 – viz.zápis č.4                                                                  
Doplněn požadavek o zřízení  parkovacích stání - odesláno 8.4.2015 na 
Ing.Zlámala.            Prioritní investiční akce zaslána do zásobníku

6. Rekonstrukce místní komunikace U parku  - viz zápis č. 4. Nutno doplnit výkresovou
dokumentaci, zakreslit stávající stav nájezdů a poslat Ing.Zlámalovi – zajistí Hrutkaiová       
Prioritní investiční akce zaslána do zásobníku

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

8. Reklamace podjezdu – viz zápis č.4 . 
Zjistit, kdy budou dopravní značky instalovány a následně požádat opětovně o předláždění 
středového žlabu – zajistí Hrutkaiová
Trvá - přislíbena instalace dopravních značek nám.Měřinským dne 6.5.2015

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.  
Prioritní investiční akce zaslána do zásobníku

kruhový objezd.docx

11. Chodník v podjezdu – viz.zápis č.4 - Trvá. Prioritní investiční akce zaslána do zásobníku

12. Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky Obecní dům  -  viz. zápis č. 4. Trvá.
Prioritní investiční akce zaslána do zásobníku

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  - Oprava celkem 67 797,- Kč. Odsouhlaseno, požádáno     
o zajištění realizace.



15. Nová akce – oprava garážových vrat u úřadovny včetně zastřešení – dáno do plánu na rok 2015 –
cenovou nabídku zajistí paní Kováčová . Cenová kalkulace je v aktualizovaném rozpočtu pro rok 
2015. Po jeho schválení (pravděpodobně 13.4.2015) se může akce realizovat. 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
Cenová kalkulace je v aktualizovaném rozpočtu pro rok 2015. Po jeho schválení (pravděpodobně 
13.4.2015) se může akce realizovat.

17. Dělnický dům – výměna 3.ks vnitřních dveří – viz.zápis č.4. Cenovou nabídku zajistí Kováčová
18. Dělnický dům – zabezpečení vstupu do sklepa včetně opravy stávajícího obložení. Cenovou 

nabídku zajistí paní Kováčová.  Cenová kalkulace je v aktualizovaném rozpočtu pro rok 2015. Po 
jeho schválení (pravděpodobně 13.4.2015) se může akce realizovat.

19. Dělnický dům – oprava kotelny a vodárny – rozvody vody, dlažba, omítky, malby, obklad stěny, 
police. Cenovou nabídku zajistí Přemysl Fučík.                                                                     

20. Hřbitov – vybudování nových chodníků – viz.zápis č.4  
Nákres zajistí paní Svobodová

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 – odeslán nákres 
p.Kašpárkovi - trvá

23. Dělnický dům – nákup cedulek – KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO – 5 ks. - trvá řeší MV.
24. Pronájem pozemků k zemědělské činnosti – viz. zápis č.4.
25. Soupis lokalit, kde se pořádají hlučnější akce – pohostinství Na Baště a Na hřišti – odeslat pí 

Novotné – odesláno 29.4.2015
26. Prioritní investiční akce do zásobníku : odesláno 29.4.2015 – doplnit všechny akce

a) Rekonstrukce komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1 včetně zřízení parkovacích stání pro 
osobní auta u domů a hostince
b) Rekonstrukce chodníku v podjezdu včetně zábrany proti postříkání chodců

27. Dětský den - konat se bude v neděli 31.5.2015 – plakáty, soutěže, odměny za soutěže, 
občerstvení , štěstíčko, hudební produkce, skákací hrad, Policie, Hasiči

28. Autobusová zastávka u točny – zničená, nutná oprava, popřípadě výměna - Trvá
29. Dělnický dům – oprava opěrné zídky - byl zjištěn havarijní stav opěrné zídky včetně drátěného 

oplocení. Nutná celková rekonstrukce v délce cca 30 bm, možná by se daly použít jen betonové 
sloupky. Požádáno 13.5.2015 na majetku města o prověření na místě a sděllení zda bude nutný 
projekt, sonda o zjištění stavu základu a nebo provedeme jako havarijní opravu.                  
Prioritní investiční akce do zásobníku

30. Výsadba nových ovocných stromů – požadujeme cca 120 kusů kolem silnice III.třídy číslo 0557
na Bochoř

31. Zimní údržba chodníků – zajistit pracovníka na úklid sněhu 70,-/1 hodinu. Požádána paní Spurná  
o zaslání map Mailem 19.5.2015, napsán plakát, který bude vyvěšen na obvyklých místech.

32. Světlo u kapličky – požádat o opravu p.Němce-TS města Přerova – odeslán Mail.19.5.2015
Revizním technikem  provizorní řešení zamítnuto a navrhl mi oslovit odbor majetku a umístit 
vedle kapličky jedno stožárové svítidlo, které by mohlo být napojeno z kapličky nebo z veřejného 
osvětlení – Přeposláno na p. Kašpárka.

33. Nábytek do úřadovny a Dělnického domu – odeslán požadavek paní Vrbové 19.5.2015
34. Chybí dopravní značení STOP – na vedlejší komunikaci směrem od Pekárny parc.č. 457 a od 

Signalbau parc.č. 464, ul. Moštěnská, která křižuje hlavní komunikaci III. třídy číslo 0557 na 
parcele č. 456/3 a 228/22. Viz. Nákres. Žádáme obnovit dopravní značky. NEBEZPEČÍ VZNIKU 
DOPRAVNÍCH NEHOD



                                                    

Lověšice - dopravní 
značení Moštěnská ul..pdf

35. Poškozená cedule označující ulice - na betonovém sloupu je poškozena a uvolněna cedule 
označující ulici U Sokolovny, hned u mostu přes Svodnici při příjezdu do obce od Bochoře. 
Žádáme o provedení opravy. Odeslána žádost na Majetek města. Záležitost přeposlána na KIS 
(kulturně informační služby), vyřizuje pan Holas David. Dle jeho tel. sdělení bude provedena 
oprava v nejbližší možné době.

36. Obecní dům – výměna poškozeného, napouštěcího ventilu pro topný systém u plynového kotle v 
Obecním domě v Lověšicích. Nejde dopouštět voda. Odeslána žádost pí Kameníčkové

Zapsala :  Hrutkaiová Eva 19.5.2015


