
Zápis z 11. jednání Místního výboru místní části Lověšice

ze dne 12.11.2015

Místo konání: úřadovna
Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda

Kováčová Dana
Svobodová Dana
Fučík Přemysl

Omluveni: Bělík Jiří

Hosté:

Program jednání:
Stručný zápis z průběhu jednání
Různé
Úkoly pro členy místního výboru
Žádosti a podněty směrované k MMPr
Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1  Úklid suchých stromů cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 0557 – náhradní 
            výsadba. Požádán pan Janda SSOK o zaslání povolení s kácením. Rozhodnutí
            zaslána, nutno do 15.3.2016 zrealizovat pokácení a náhradní výsadbu
Bod 2   Doplnění veřejného osvětlení na sloup před domem ulice Družstevní č.p.273/51
Bod 3  Posunutí dopravní značky-zákaz vjezdu nad 12t před ul. U Sokolovny. 

   NESOUHLASÍME s posunutím dopravní značky. Změnou umístění by docházelo k 
            opětovné devastaci komunikace v podjezdu. 
Bod 4 Navýšení částky pro Místní části z původních 1000,- na 1300,- Kč tzv. NA HLAVU.  
            Nutno rozepsat navýšený rozpočet pro rok 2016, který činí 707,2 tis.Kč
Bod 5  Předloha do rady - výkup pozemků pro dálnici, p.č.549/16, k.ú.Lověšice, odeslán
           souhlas ke zrušení předkupního práva p.Kadlecovi
Bod 6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku
           statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. 
           Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice, včetně jejich součástí.
Bod 7  Žádáme o doplnění dopravní značky označující max.nosnost mostku.
Bod 8  Hlášení o smogové situaci – nebylo vůbec rozumět, pouze škrčení
Bod 9  Blokové čištění – nutno vždy dohodnout společně s úklidem zelených ploch (sečení

  nebo sběr listí). Dne 12.11.2015 provedeno pouze blokové čištění a teď všechno listí 
  znečistí to co bylo uklizeno.

Různé:
 Zimní údržba chodníků – odesláno v termínu, dohodnout termín na převzetí map od 



Místní výbor Lověšice
Mírová 16/18

750 02 Přerov 2

2

Ing.Střelce

Úkoly pro členy Místního výboru:

 Bod 1,3,4,5,6

Žádosti a podněty směrované k MMPr:

 Bod 2,7,8

Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:



Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: 
T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/10/2015 Dělnický dům – nákup chybějícího 
inventáře, stoly a židle, dokončení 
akustického obložení, (Jídelní stůl 10 ks a 
židle 60 ks – upřesnit rozměry, provést 
průzkum cen, dáno do plánu na rok 2016. 

Z: Kováčová Dana
T: 01/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

2/10/2015 Dělnický dům – výměna nebo repase 3.ks 
vnitřních dveří. Obdržena cenová nabídka ve 
výši 56 963,- Kč. Realizace v roce 2016. 

Z: předseda
T: 03/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

3/10/2015 Dělnický dům – zabezpečení vstupu do 
sklepa včetně opravy stávajícího obložení. 
Zajistit cenovou nabídku. 

Z: Kováčová Dana
T: 12/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

4/10/2015 Dělnický dům – oprava kotelny a vodárny –
rozvody vody, dlažba, omítky, malby, obklad 
stěny, police. Cenová nabídka zatím na 
rozvody vody. Po prověření na místě, nutné 
podřezání části zdiva proti zemní vlhkosti –
cena 21 175,- Kč – realizuje se.     

Z: Fučík Přemysl
T: 12/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

5/10/2015 Doplnit plochy k sečení a údržbě zeleně  -
poslat paní Doupalové a Ing.Vojtáškovi do 
15.11.2015

Z: předseda
T: 11/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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6/10/2015 Zažádat p. D.K. o udržování vlastních 
pozemků p.č. 241/1 a 382/2 v k.ú Lověšice u 
Přerova (neudržované)

Z: předseda
T: 12/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/11/2015 Úklid suchých stromů cesta na Bochoř,
silnice III. třídy číslo 0557 –Rozhodnutí 
zaslána, nutno do 15.3.2016 zrealizovat 
pokácení a náhradní výsadbu

Z: Bělík Jiří
T: 03/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

3/11/2015 Posunutí dopravní značky-zákaz vjezdu nad 
12t před ul. U Sokolovny. 
ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME s posunutím 
dopravní značky. Změnou umístění by 
docházelo k 
opětovné devastaci komunikace v  podjezdu. 
Odesláno pí Študentové odbor majetku

Z: předseda
T: 11/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

4/11/2015 Navýšení částky pro Místní části z původních 
1000,- na 1300,- Kč tzv. NA HLAVu. Nutno 
rozepsat navýšený rozpočet pro rok 2016, 
který činí 707,2 tis.Kč

Z: předseda
T: 11/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

5/11/2015 Předloha do rady - výkup pozemků pro 
dálnici, p.č.549/16, k.ú.Lověšice, odeslán             
souhlas ke zrušení předkupního práva 
p.Kadlecovi

Z: předseda
T: 11/2015

Splněno
6/11/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku         
statutárního města Přerova, pozemků p.č. 
5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú.            
Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba 
v k.ú. Lověšice, včetně jejich součástí.
Vyjádření : Nedoporučujeme schválit záměr na 
převod pozemků.
V případě, že nebude v nejbližší době 
vybudován terminál kombinované dopravy, k 
jehož účelu byly pozemky vykoupeny, 
požadujeme zde zřídit lesopark, remízku nebo 
něco podobného. Tento požadavek máme 
uveden i v plánu na Náhradní výsadbu a 
biokoridory.
Mimo jiné má žadatel vhodný pozemek v místě 
u odbočky na Restu vedle zahrádkářské 
kolonie. Pozemek je v současné době zavezen 
navážkou a okolí je neudržované.

Z: předseda
T: 11/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: 
T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/10/2015 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. Dáno do 
rozpočtu na rok 2016.

Z: Svatava 
Doupalová
T: 02/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

2/10/2015 Oprava chodníku - od druhé autobusové 
zastávky (točna), kolem garáže až po betonový 
nájezd vedoucí od domu V.   Vlastnictví 
pozemku bylo řešeno v Radě města nyní musí 
schválit Zastupitelstvo města. Po
majetkoprávním dořešení bude možno 
žádat stavební úřad o vydání územního  a 
následně stavebního povolení. Termín ani 
náklady zatím není možno sdělit.

Z: Miroslav 
Kašpárek

T: 12/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

3/10/2015 Reklamace podjezdu – Požádat opětovně o 
předláždění středového žlabu – zajistí 
Hrutkaiová. Dne 24.9.2015 odeslán popis 
předchozích jednání. Bude svoláno jednání 
za účasti projektanta.

Z: Ing.Hedvika 
Hubáčková
T: příští jednání 
výboru
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

4/10/2015 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.

Z: Ing.Hedvika 
Hubáčková 
T: 12/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

5/10/2015 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

Z: Miroslav 
Kašpárek
T: 03/2016
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

6/10/2015 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.

Z: Miroslav 
Kašpárek

T: 11/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

7/10/2015 Mostek ul. U sokolovny -  Nátěr zábradlí, 
práce budou provedeny f. TSMPr v rámci 
uzavřené smlouvy. V současné době bylo 
provedeno výběrové řízení na vypracování 
projektové dokumentace na opravu tohoto 

Z: Jan Štajnar

T: 12/2015
T: 12/2016
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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.

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

8/10/2015 Mimořádné vyčištění náletů p.č. 504/1 v k.ú. 
Lověšice u Přerova , cesta mezi fotbalovým 
hřištěm a Svodnicí a p.č. 500 v k.ú. Lověšice u 
Přerova (část polní cesty za fotbalovým 
hřištěm) – zarostlé, dlouhodobě neudržované. 
Vyčistit až po původní oplocení, náletu se 
ustupuje polní cestou do orné půdy!!!!
Cena 11 035,- Kč-TS Přerov – odsouhlaseno 
28.10.2015 a posláno Ing.Hubáčkové 
k objednání

Z: Ing.Hedvika 
Hubáčková
T: 11/2015
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

9/10/2015 Vyčištění náletů u polních cest:
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).

Z: Svatava 
Doupalová
T: 12/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

2/11/2015 Doplnění veřejného osvětlení na sloup před 
domem ulice Družstevní č.p.273/51
Foto zasláno Ing.Kašpárkovi 

Z: Miroslav 
Kašpárek
T: 12/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

7/11/2015 Žádáme o doplnění dopravní značky 
označující max.nosnost mostku.

Z: 
T: 

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

8/11/2015 Hlášení o smogové situaci – nebylo vůbec 
rozumět, pouze škrčení, žádáme o provedení 
opravy

Z: 
T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

9/11/2015 Blokové čištění – nutno vždy dohodnout
společně s úklidem zelených ploch (sečení   
nebo sběr listí). Dne 12.11.2015 provedeno 
pouze blokové čištění a teď všechno listí   
znečistí to co bylo uklizeno.

Z: 
T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: 
T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/10/2015 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. 

Z: 
T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

2/10/2015 Osazení stávající křižovatky světelnou 
signalizací, v místě křížení silnice č.55, 
Hulínská s ulicí Nivky. Dle dopisu generálního 
ředitele silnic a dálnic ČR - Ing. Jana Kroupy, 
který nám byl zaslán dne 7.10.2015 paní 
Černou, z pověření pana náměstka Košutka. 

Z: 
T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV Dne: 12.11.2015

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


