
Zápis č.9

Ze schůze Místního výboru Lověšice ze dne 17.9.2015

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

1. Úklid suchých stromů cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 0557 – náhradní výsadba. Požádán 
pan Janda o zaslání povolení s kácením.

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. Oprava chodníku  - od druhé autobusové zastávky (točna), kolem garáže až po betonový nájezd 
vedoucí od domu Vilímkových, U Parku 23/13. Trvá, viz. Zápis č.8.

4. Reklamace podjezdu – viz zápis č.4 . 
Požádat opětovně o předláždění středového žlabu – zajistí Hrutkaiová . Samostatná žádost 
s popisem historie odeslána Ing. Hedvice Hubáčkové dne 21.9.2015.

5. Vybudování nové zpevněné komunikace z firmy RESTA DAKON - na parcele číslo 506 
s vyústěním na silnici III. Třídy číslo 0557. Viz zápis č.8. SOUHLASÍME s objednáním projektové 
dokumentace. Předpokládané náklady za zpracování jsou cca do 21.000,- Kč. Požadujeme účast 
v průběhu zpracovávání.

6. Chodník v podjezdu – viz.zápis č.4.a 8. – Prioritní investiční akce. Dne 3.9.2015 mailem 
upřesněno, doporučen projektant EPROJEKT s.r.o.Přerov

7. Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky Obecní dům  -  viz zápis č.8. SOUHLASÍME
s objednáním projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a dokumentaci pro 
provádění stavby, náklady cca do 37.000,-.
Požadujeme zaslat konečný návrh zpracovaný v rámci technické pomoci k odsouhlasení.

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

9. 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.
10. Dělnický dům – výměna nebo repase 3.ks vnitřních dveří – viz.zápis č.4. Cenovou nabídku zajistí 

Kováčová – Nepamo. Prověřit i dveře ve sklepě.
11. Dělnický dům – zabezpečení vstupu do sklepa včetně opravy stávajícího obložení. Cenovou 

nabídku zajistí paní Kováčová.  
12. 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.  Cenová nabídka ve výši 21 175,- Kč odeslána paní Kameníčkové a Ing. Rytířovi 
k odsouhlasení a objednání prací.     

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

14. 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.

15. Zimní údržba chodníků – viz zápis č.8
16. Světlo u kapličky – viz.zápis č.8. Realizaci požadovat v rámci řešení celého parku. Nutno 

respektovat ochranná pásma kolem stávajících stromů. Zatím řešit přenosnými světly na 
stojanech. Osvětlení řešit až v rámci revitalizace celého parku.

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



18. Mostek ul. U sokolovny -  odstranění letitých nánosů zeminy a nátěr zábradlí. Odpověď 
11.8.2015 Jan Štajnar. Viz zápis č.8

19. 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. Pólové) – 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).
Odpověď 7.9.2015. V nejbližší době zašlu výzvu předsedům místních částí na požadavky při 
údržbě zeleně. Je tím myšleno, že výměra ploch se nemění, dochází jen k výměně ploch či počtu 
sečení. I pro rok 2016 zůstává na údržbu zeleně stejná finanční částka. Vaše další požadavky na 
likvidaci náletových dřevin  kolem polních cest budu evidovat, ale nemohu Vám říci, kdy je možno 
tomuto požadavku vyhovět (z finančních důvodů). Dle projednání na Výboru pro Místní části, byl 
požadavek na likvidaci náletových dřevin u fotbalového hřiště přeposílám  panu Vojtáškovi 
k nacenění , aby bylo možno dále řešit realizaci :
- p.č. 504/1 v k.ú. Lověšice u Přerova , cesta mezi fotbalovým hřištěm a Svodnicí – zarostlé, 
dlouhodobě neudržované. Vyčistit až po původní oplocení. Nutný přístup ke Svodnici. Pěkné 
stromy možno ponechat avšak upravit.
- p.č. 500 v k.ú. Lověšice u Přerova (část polní cesty za fotbalovým hřištěm), zarostlé, dlouhodobě 
neudržované, náletům se ustupuje a polní cesta vybočuje do orné půdy!!!! VELNI AKUTNÍ - nutno 
odstranit nálety, posekat trávu až po oplocení u hřiště. Pěkné stromy možno ponechat

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

21. Vyčištění náletů :
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 Moštěnice
Odpověď 7.9.2015. Vaše další požadavky na likvidaci náletových dřevin  kolem polních cest budu 
evidovat, ale nemohu Vám říci, kdy je možno tomuto požadavku vyhovět (z finančních důvodů).

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

23. Rozpočet na rok 2016 – zpracovat návrh a poslat Vojtáškovi
24. Parkování v ulici Mírová – 13.9.2015 Mailem zaslána žádost na Magistrát o pomoc při řešení 

tohoto problému, zaevidováno dne 14.09.2015 v 07:00:54. (Situaci řešit udělením vyjímky 
k jednostrannému parkování pro tento úsek cesty Mírová od křižovatky u školky až na konec 
obce).

25. Připomínky k Jízdnímu řádu – nutno zaslat připomínky do 14.října 2015. Souhlasíme z žádostí MŠ
o posunutí spoje č.32 o 17 min. Dále žádáme, aby autobus v pět hodin ráno, spoj č.1, jezdil dřív 
alespoň o deset minut tak, aby cestující dojíždějící do Hranic  stihly vlak v 5:30 hod. Odesláno 
20.9.2015.

26. Prioritní investiční akce – aktualizovaný seznam odeslán paní Novotné dne 15.9.2015.
Doplněno na žádost obyvatelů ul. Mírová, kterou předala pí Orsavová dne 10.9.2015. Oprava 
vozovky v ulici Mírová, od křižovatky u školky směrem k Parku – částečná oprava v místech, které 
byly vyřezány před 15 lety z důvodu plynofikace a kanalizace, velké výškové rozdíly, chybějící 
asfalt, značné otřesy při průjezdu vozidel.

27. Doplnění dopravní značky zákaz vjezdu nad 12 t s dodatkovou tabulkou po 1100 m v místě po 
odbočení ze silnice č.436 – kamiony přijíždí až do obce a pak se komplikovaně otáčí. V současné 
době je zde již dopravní značka oznamující výšku podjezdu. Viz foto. Připomínáme, že ve dvoře 



úřadovny máme uloženu kompletní dopravní značku Zákaz vjezdu nad 12 t, která byla po odcizení 
nalezena a zde uložena. Žádost odeslána 20.9.2015.

28. Majetek Města – zaslat vyjádření k nemovitému majetku, který je v obci Lověšice, co nejdříve.
29. Hřbitov – dodat 2 ks nových laviček z důvodu odcizení. Požádán pan Kašpárek dne 21.9.2015.

Zapsala :  Hrutkaiová Eva 21.9.2015


