
Zápis č.8

Ze schůze Místního výboru Lověšice ze dne 25.8.2015

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

1. Úklid suchých stromů cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 0557 – náhradní výsadba
2. Zdravotní ořez stromů v celé obci – odpověď 31.7.2015 Ing.Hedvika Hubáčková – Bude objednán 

posudek na zdravotní stav v parku kolem kaple a u točny MHD
3. Rekonstrukce místní komunikace U parku  - viz zápis č. 4. Nutno doplnit výkresovou 

dokumentaci, zakreslit stávající stav sjezdů a poslat jako podklad do Rady - zajistí Hrutkaiová       

4. Oprava chodníku  - od druhé autobusové zastávky (točna), kolem garáže až po betonový nájezd 
vedoucí od domu V.. Dle sdělení oddělení majetkoprávního byl v tomto týdnu obdržen nový 
geometrický plán pro rozdělení pozemku (původně ve vlastnictví pana B., který zemřel a 
záležitost se řešila s dědici). Oddělení majetkoprávní připravuje materiál pro projednání této 
záležitosti v Radě města, následně pak do Zastupitelstva.   Po tomto bude teprve uzavřena 
smlouva o převodu- prodeji potřebné části pozemku. Realizaci bude hradit Místní část 
z přidělených prostředků, náklady zatím není možno upřesnit. Trvá

5. Reklamace podjezdu – viz zápis č.4 . 
Požádat opětovně o předláždění středového žlabu – zajistí Hrutkaiová

6. Vybudování nové zpevněné komunikace z firmy RESTA DAKON - na parcele číslo 506 
s vyústěním na silnici III. Třídy číslo 0557. Jsou již uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě s 
vlastníky dvou potřebných pozemků. Projektant nyní bude zpracovávat dokumentaci pro územní 
řízení. Následně pro stavební povolení. Žádáme o průběžné informování a účast při 
projednávání navrhovaného řešení, rádi bychom předešli případnému nesouhlasu sousedních 
vlastníků pozemků.

7. Chodník v podjezdu – viz.zápis č.4 – Prioritní investiční akce. Projekt do této doby není objednán. 
Je nutno upřesnit, jaký povrch by opravený chodník měl mít, v jakém rozsahu uvažuje Místní
výbor s opravou? (stávající jsou betonové panely)Odpověď: Dříve sloužil chodník i na průjezd 
cyklistů. Původní zábradlí bylo vně chodníku, mimo pochůznou plochu a projel zde pohodlně 
jakýkoli kočárek a bylo možno si pohodlně vyhnout s protijdoucím chodcem. Stávající zábradlí 
zúžilo chodník tak, že není možné ho plné využit. Pokud by to šlo, tak chodník rozšířit, 
samozřejmě za předpokladu dodržení normou, předepsané šíře vozovky. Použitý materiál je nám 
vcelku jedno, necháme to na odbornících. Nutno vytvořit jednostranný spád, aby případná voda 
odtékala na vozovku. Zábradlí by mohlo být v celé délce plné, průhledné, avšak s takovým 
ukončením, aby případná voda z komunikace neměla možnost vtékat na chodník.

8. Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky Obecní dům  -  dle sdělení projektanta dne 
27.8.2015 na projektu průběžně pracuje (některé detaily musel po konzultaci se stavebním 
úřadem změnit). Termín dokončení není dohodnut.  Odpověď: Žádáme o určení termínu 
dokončení projektu v co nejkratším termínu a předložení návrhu k odsouhlasení. Rádi bychom 
tuto akci zrealizovali ještě v letošním roce, množí se nám stížnosti občanů, ostrůvek je značně 
poškozený a hrozí nebezpečí úrazu. Obtížně se nastupuje i obyvateli na vozíku, je nucen jezdit až 
na druhou zastávku

9. Úřadovna oprava garážových vrat včetně oplocení – zaslána cenová nabídka ve výši 79 414 Kč –
Souhlasíme s realizací

10. 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 – dodá rozměry.
11. Dělnický dům – výměna nebo repase 3.ks vnitřních dveří – viz.zápis č.4. Cenovou nabídku zajistí 

Kováčová – Nepamo. Prověřit i dveře ve sklepě.



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

13. Dělnický dům – oprava kotelny a vodárny – rozvody vody, dlažba, omítky, malby, obklad stěny, 
police. Cenovou nabídku zajistí Přemysl Fučík – zatím rozvody vody. Po prověření na místě, 
nutné podřezání části zdiva proti zemní vlhkosti – zajistí Hrutkaiová. Rozsah prací projednán 
s Ing.Rytířem.       

14. Dělnický dům – oprava opěrné zídky – předložena cenová nabídka ve výši  88 720,- Kč.
Souhlasíme, možno objednat.

15. Náhradní výsadba stromů, keřů,biokoridory  – do konce srpna 2015 předat návrhy předsedovi  
výboru pro Místní části a v kopii D.Novotné popřípadě i pí Doupalové. Odesláno 3.9.2015.

16. 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 B.Z. – nutno 
předat podklady pro smlouvu. Odesláno 13.7.2015 Ing.Střelcovi na TS. Dne 22.6.2015 zaslány 
mapy k zákresu. Proveden nákres pro případ strojního nebo ručního čištění chodníků (jak 
požadoval Ing.Střelec), doplněno i čištění komunikací. Zasláno pí Kašíkové-oddělení správy 
ost.majetku a komunálních služeb dne 29.7.2015.

17. Světlo u kapličky – viz.zápis č.6.  Proveden průzkum – cena 4 ks světel 32 000,- Kč.
Odsouhlaseno a posláno p.Kašpárkovi k realizaci. Odpověď 31.7.2015 Ing.Hedvika Hubáčková       
- nutno zpracovat projektovou dokumentaci – památkáři se musí vyjádřit k celému projektu, 
který zpracovává Ing.Stojan, uskuteční se jednání na místě samém (p.Kašpárek, Ing.Stojan, 
Ing.Březina a zástupce z firmy, která provede el.napojení).  Dne 27.8.2015 byla objednána 
projektová dokumentace. Jedná se o celkem 4 ks svítidel s napojením na stávající rozvod NN. V 
nejbližší době Vás budu kontaktovat z důvodu upřesnění polohy svítidel a umožnění vstupu do 
kaple. Realizaci musí předcházet stavební povolení a výběr dodavatele stavby. 

18. Chybí dopravní značení STOP – na vedlejší komunikaci směrem od Pekárny parc.č. 457 a od 
Signalbau parc.č. 464, ul. Moštěnská. Cena 5 680,- Kč. Před realizací nutný souhlas PČR-Trvá.

19. Obecní dům – výměna poškozeného, napouštěcího ventilu. Bude provedeno v září před topnou 
sezonou v rámci servisu pí Kameníčkovou.

20. Změna hesla - doporučeno změnit si heslo na stránky místního výboru – zajistí Hrutkaiová do 
příští schůze – provedeno 29.7.2015

21. Dělnický dům  - zastínění oken ve velkém sále na žádost paní R.. Obdrženy cenové nabídky ve 
výši 12 018,-  17 526,-  a 21 648,- Kč. Zásadně NESOUHLASÍME. Jsou důležitější akce.

22. Odprodej části pozemku p.č. 72/1, který je ve vlastnictví StMPr E.Obrtelové a T.Dohnalovi –
ODSOUHLASENO

23. Pronájem části pozemku p.č. 418/1 - žádost paní A.Č.  o pacht části pozemku p.č. 418/1, orná 
půda o výměře cca 400 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova za účelem zemědělské činnosti. Paní Č. je 
vlastníkem sousedního pozemku p.č. 418/2, orná půda v k.ú. Lověšice. Pozemek p.č. 418/1 je 
užíván k zahrádkářským účelům. Odpověď: Po prošetření na místě samém souhlasíme s 
pronájmem části pozemku 418/1 o výměře cca 400 m2, avšak pouze do doby než bude 
zrealizován LESOPARK, který uplatňujeme v rámci akce : NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ. Tento 
materiál zpracovává Výbor pro místní části s termínem do konce srpna 2015.

24. Komunikace Moštěnská – dne 29.7.2015 tel.požádána paní Doupalová o zajištění posečení  
alespoň kolem  vozovky a odstranění náletových dřevin z důvodu zasahování do komunikace. Dne 
31.8.2015 požádáno, zda bylo možné provést ještě úklid posečené trávy a následně i očištění 
okrajů vozovky od nánosů bláta.

25. Návrh Statutu místních výborů – zaslat připomínky. Materiál bude projednán na schůzi Výboru 
pro místní části, která se uskuteční podle plánu dne 10. září 2015 – odeslala paní Svobodová dne 
31.8.2015

26. Mostek ul. U sokolovny -  odstranění letitých nánosů zeminy a nátěr zábradlí. Odpověď 
11.8.2015 Jan Štajnar. Nátěr zábradlí a nánosy zeminy na krajnicích vozovky a na římsách mostu 
u Sokolovny budou odstraněny do konce měsíce srpna 2015. Veškeré práce budou provedeny f. 



TSMPr v rámci uzavřené smlouvy. V současné době bylo provedeno výběrové řízení na 
vypracování projektové dokumentace na opravu tohoto mostního objektu. Oprava se týká hlavně 
sanace spodní stavby (opěr) a vybudování nových betonových říms včetně osazení nového 
zábradlí. Sanaci opěr bychom chtěli provést do konce letošního roku a vybudování nových říms 
včetně zábradlí během roku 2016.

27. Most přes Svodnici silnice III/0557 - odstranit vytlačený materiál z vozovky na krajích mostu, tak 
aby nepadal do Svodnice a opravit krajnici při vjezdu do obce. Odeslán požadavek na Správu silnic 
dne 5.8.2015 - PROVEDENO

28. Doplnit plochy k sečení a údržbě zeleně  - poslat paní Doupalové a Ing.Vojtáškovi
a) Vyčistit p.č. 442/11 v k.ú Lověšice u Přerova (pozemek vedle RD p. P.) – zarostlé s rozpadlou 
chatkou. Dlouhodobě neudržované, nálety, následně možná nová výsadba stromů.
b) Vyčistit p.č. 504/1 v k.ú. Lověšice u Přerova , cesta mezi fotbalovým hřištěm a Svodnicí –
zarostlé, dlouhodobě neudržované. Vyčistit až po původní oplocení.
c) Vyčistit p.č. 500 v k.ú. Lověšice u Přerova (část polní cesty za fotbalovým hřištěm), zarostlé, 
dlouhodobě neudržované, náletu se ustupuje polní cestou do orné půdy!!!!
d) vyčistit p. č. 555 v k.ú Lověšice u Přerova (zelený pás vedle cesty na „vepřín“), část sousedící 
s p.č. 371 (ovocné stromy hrušně a nálety).

29. Zažádat p. D.Kubíka o udržování vlastních pozemků p.č. 241/1 a 382/2 v k.ú Lověšice u Přerova 
(neudržované)

30. a) Mimořádně vyčistit p.č. 474/1 v k.ú Lověšice – nálety, dlouhodobě neudržované (polní cesty za 
dráhou k Horní Moštěnici
b) Mimořádně vyčistit p.č. 465 v k.ú Lověšice u Přerova – nálety, dlouhodobě neudržované (polní 
cesta navazující na p.č. 474/1 k Horní Moštěnic

31. Zažádat Správu železničních dopravních cest o vyčištění p.č. 241/1 v k.ú Lověšice u Přerova –
neudržované (vedle Brněnky)

Zapsala :  Hrutkaiová Eva 3.9.2015


