
Zápis č.6

Ze schůze Místního výboru Lověšice ze dne 23.6.2015

Přítomni :   Svobodová Dana, Hrutkaiová Eva , Bělík Jiří, Fučík Přemysl
Host :           Pospišilík Radek – předseda výboru pro Místní části

1. Plochy k sečení – nutno dořešit břehy kolem Svodnice – viz zápis č. 4 PhDr. Tomáš Králík - Úřad 
pro zast. státu ve věcech majetkových - dne 11.6.2015 byla dodavateli zaslaná písemná 
objednávka na seč pozemku parc. č. 524/2, k.ú. Lověšice u Přerova, s termínem dokončení prací 
do 31. 7. 2015. Vzhledem k neuspokojivému stavu většiny pozemků v naší správě bylo 
s dodavatelem dohodnuto, že přednostně začnou práce na parcelách v bytové zástavbě, a to jak 
v okrese Olomouc, tak i v okrese Přerov. Státní pozemkový fond – parc.č.524/3 – předpoklad 
sečení polovina července.
Povodí Moravy přislíbilo sečení 2x do roka včetně úklidu.

2. Zdravotní ořez stromů v celé obci – osobní jednání s paní Doupalovou,  přislíben posudek všech 
stromů v obci a následné provedení ořezů, popřípadě pokácení a vysázení nových. Mail 26.6.2015 
– opět dopřesnění ploch k sečení                                                                     .

3. 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.

4. 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.            

5. Rekonstrukce místní komunikace U parku  - viz zápis č. 4. Nutno doplnit výkresovou 
dokumentaci, zakreslit stávající stav sjezdů a poslat Ing.Zlámalovi – zajistí Hrutkaiová       

6. 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

7. Reklamace podjezdu – viz zápis č.4 . 
Zjistit, kdy budou dopravní značky instalovány a následně požádat opětovně o předláždění 
středového žlabu – zajistí Hrutkaiová
Instalace dopravních značek provedena, po dvou dnech 3 ks odcizeny – řeší Policie ČR.    

8. 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.

9. 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. Požádáno o stanovisko.
Žádost postoupena odboru ROZ – mail. 25.5.2015 ing.Vojtášek.  Mail: 11.6.2015 Ing.Zlámal -  o 
předběžné stanovisko bylo požádáno ŘSD a DI PČR. 
Od dopravního inspektorátu jsme informativně obdrželi krátkou sestavu dopravních nehod: 
2015 – počet DN – 1; 1 - těžce zraněn, 2 - lehce zraněni 
2013 – počet DN – 1; 1 – usmrcen, 1 - lehce zraněn 
2012 – počet DN - 2; 5 - lehce zraněno 
Pro detailní rozbor by bylo nutno zpracovat kolizní diagram. 
Předběžně formou emailové konzultace se nevyjádřil a navrhuje společné jednání za účasti všech 
zainteresovaných stran. 
Z ŘSD ČR, Odboru koncepce a technické přípravy z Brna přišla obsáhlejší zpráva, ve které je 
uvedeno, že by zde musela být umístěna velká okružní křižovatka (OK), která by měla prostorové 
nároky, kterým v daném místě bude možno vyhovět jen s obtížemi. Dále zmiňuje vysoké náklady 
a dlouhou investiční přípravu. 



Pro zlepšení dostupnosti hřbitova navrhuje osazení stávající křižovatky světelnou signalizací. 
Požadavkem Vašeho Místního výboru na přebudování průsečné křižovatky na OK se bude v úterý 
16. 06. zabývat Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu. Výbor se Vaší žádostí o zřízení okružní 

křižovatky na sil. I/55 u Lověšic zabýval dne 16.6.2015. Po zvážení všech podkladů (zpráva od 
ŘSD + statistika nehodovosti zaslaná Dopravním inspektorátem Police ČR) a následné diskusi 

přijal výbor usnesení č. VPRID/10/04/2015: „VPRID bere na vědomí žádost místní části 
Lověšice na řešení vybudování okružní křižovatky na silnici sil. I/55 x III/0557 a podporuje 
její výstavbu.“ Na základě tohoto usnesení bude zaslán podnět na ŘSD.

10. Chodník v podjezdu – viz.zápis č.4 - Trvá.

11. Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky Obecní dům  -  viz. zápis č. 4. Návrh 
odsouhlasen s těmito připomínkami:
1. opravit celý chodník před úřadovnou, tzn. až po dům č.p.15/20, současně zrušit zelenou plochu 
na které je stojan na kola a poštovní schrána a zahrnou tento prostor rovněž do nové dlažby.
2. osadit nové 2 ks lapačů splavenin na dešťové svody. Přeposláno projektantovi.

12. 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.  Část již opravena – zkontrolovat a nafotit!!!

13. Nová akce – oprava chodníku k podjezdu  - Oprava celkem 67 797,- Kč. Odsouhlaseno, požádáno     
o zajištění realizace. Byla vystavena objednávka. Předpoklad vlastní realizace opravy je dohodnut 
do 15.6.2015- zatím nebylo zahájeno

14. 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.

15. 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.

16. Dělnický dům – výměna 3.ks vnitřních dveří – viz.zápis č.4. Cenovou nabídku zajistí Kováčová
17. 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.

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

19. Dělnický dům – oprava povrchu dvora u zadního vstupu do zahrady – odeslán nákres 
p.Kašpárkovi – předáno pí Kameníčkové, provedeno místní šetření.  Zaslána cenová nabídka ve 
výši  17 354,- k odsouhlasení. ODSOUHLASENO a požádáno o realizaci.

20. Prioritní investiční akce do zásobníku : odesláno 8.7.2015
21. Autobusová zastávka u točny – zničená, nutná oprava, popřípadě výměna - Trvá
22. Dělnický dům – oprava opěrné zídky - byl zjištěn havarijní stav opěrné zídky včetně drátěného 

oplocení. Nutná celková rekonstrukce v délce cca 30 bm. Paní Kameníčková řešila přímo na 
místě a zajišťuje cenové nabídky

23. Náhradní výsadba stromů, keřů,biokoridory  – do konce srpna 2015 předat návrhy předsedovi  
výboru pro Místní části a v kopii D.Novotné 

24. Zimní údržba chodníků – zajistit pracovníka na úklid sněhu 70,-/1 hodinu. Požádána paní Spurná  
o zaslání map Mailem 19.5.2015. Mapy nejsou, zaslán pouze soupis míst-zastávky autobusu, 



přechody, před školkou, obecním domem a chodník v podjezdu. Přihlášena paní Běhalíková 
Zdena – nutno předat podklady pro smlouvu.

25. 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. Požádáno o výběr světel.  Proveden průzkum – cena 4 ks 
světel 32 000,- Kč. Odsouhlaseno a posláno p.Kašpárkovi k realizaci.

26. Nábytek do úřadovny a Dělnického domu – odeslán požadavek paní Vrbové 19.5.2015 - Trvá
27. 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. Odsouhlasen nákres, požádáno o zaslání cenové nabídky. Cena 5 680,-
Kč. Před realizací nutný souhlas PČR.

28. Obecní dům – výměna poškozeného, napouštěcího ventilu pro topný systém u plynového kotle v 
Obecním domě v Lověšicích. Nejde dopouštět voda. Odeslána žádost pí Kameníčkové. Bude 
provedeno v září před topnou sezonou v rámci servisu.

29. Hody  4.7.2015 – projednáno, rozděleny úkoly
30. Cyklostezky – vypracovat návrh tras v co nejkratším termínu

Zapsala :  Hrutkaiová Eva 8.7.2015


