
Zápis z 13. jednání Místního výboru místní části Lověšice

ze dne 23.2.2016

Místo konání: úřadovna
Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda

Kováčová Dana
Svobodová Dana
Fučík Přemysl
Bělík Jiří

Omluveni:
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 Mateřská školka – dodání a osazení nových herních prvků do zahrady školky
Bod 2 Oprava vozovky ul. Mírová v Lověšicích – směr na RESTU.
Bod 3 Moštěnská ulice, parc.č. 457 – úklid krajů komunikace
Bod 4 Moštěnská ulice, parc.č.457 – lokální opravy asfaltové plochy
Bod 5 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s realizací výstavby dálnice

D1Říkovice - Přerov, o výmaz předkupního práva statutárního města Přerova
Bod 6 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

Bod 7 Chodník ke G. – vybudování nového chodníku k nemovitostem

Různé:
1. Výbor pro místní části navrhuje náměstkovi P. Košutkovi zajistit zbudování 

klasického semaforu s pohybovým čidlem na auta přijíždějící ze strany od hřbitova a 
Lověšic nebo zajistit jiné bezpečné řešení – doplněno k bodu 2/10/2015

2. Dětské šibřinky 28.2.2019 – odsouhlasen příspěvek pořadatelům ve výši 2 tis.Kč
3. Hodová mše svatá v sobotu 2.7.2016 v 10,30 hodin 
4. Beseda s Městskou policií – 4.4.2016 v 17,00 hodin v Dělnickém domě


Úkoly pro členy Místního výboru:
 Bod 5,7

Žádosti a podněty směrované k MMPr:
 Bod 1,2,3,4,6

Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:
 Bod 
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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: 04/2016

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: 04/2016

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.

Z: Fučík Přemysl
T: 12/2016
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

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: 04/2016

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

5/13/2016 Statutární město Přerov bylo požádáno
společností HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944, 
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, která 
zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 
Praha (dále jako „ŘSD“), při vypořádání 
majetkoprávních vztahů v souvislosti s realizací 
výstavby dálnice D1Říkovice - Přerov, o výmaz 
předkupního práva statutárního města Přerova dle 
ust. § 101 stavebního zákona z katastru nemovitostí 
k následujícím pozemkům v k.ú. Lověšice u 
Přerova (viz přílohy č. 1 a 2):

Z: předseda
T: 02/2016

Splněno:
Mail: Mgr. Pavel 
Stoklasa 16.2.2016
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1. p.č. 549/11 (trvalý travní porost) o výměře 142 
m 2, který je ve vlastnictví M.Ž.,
2. p.č. 549/12 (trvalý travní porost) o výměře 
2775 m 2, který je ve vlastnictví J. Z.,
3. p.č. 549/14 (orná půda) o výměře 1691 m 2, 
který je ve vlastnictví JUDr. K.F.,
4. p.č. 549/24 (trvalý travní porost) o výměře 
3082 m 2, který je ve vlastnictví R. K.,
5. p.č. 549/25 (orná půda) o výměře 1041 m 2, 
který je ve vlastnictví J. R..
Výše uvedené pozemky se nacházejí cca 200 m 2 
západně od místní části Přerov III-Lověšice a mají 
být dotčeny výstavbou přeložky silnice II/436, kterou 
bude realizovat ŘSD v rámci plánované výstavby 
dálnice D1, stavby 0136 Říkovice– Přerov.
Souhlasíme s výmazem předkupního práva 
statutárního města Přerova k výše uvedeným 
pozemkům.

7/13/2016 Chodník ke G. – na žádost manželů G. řešit 
vybudování nového chodníku k rodinným domům 
směrem na RESTU. Trasa vede přes soukromé 
pozemky, nutno zajistit předběžný souhlas všech 
majitelů k odprodeji části pozemku za účelem 
zřízení nového chodníku.

Z: Kováčová, 
Hrutkaiová
T: 05/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

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

1/13/2016 Mateřská školka – dodání a osazení 
nových, herních prvků do zahrady školky
V minulosti byly herní prvky demontovány 
z důvodu nevyhovujícího technického stavu a 
již nenahrazeny novými!!!! 

Z: 
T: 09/2016
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

2/13/2016 Oprava vozovky ul. Mírová v Lověšicích –
směr na RESTU.
Ve 3.týdnu bylo provedeno místní šetření, 
kdy bylo zjištěno, že v několika místech je 
vozovka v havarijním stavu. Oprava vozovky 
bude realizována na jaře 2016. Stavbu bude 
dozorovat p. Šikulová (odbor MAJ)

Z: 

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

3/13/2016 Moštěnská ulice, parc.č. 457 – úklid krajů 
komunikace
Po odstranění dlouholetých, náletových 
dřevin kolem komunikace Moštěnská, 
parc.číslo 457, které bylo provedeno v 
loňském roce, je nutno ještě provést 
očištění krajů komunikace od nánosů hlíny 
a listí. Nejhorší místa nafocena a odeslána 
Mailem 29.1.2016. 
Zeminu ze strany od oplocení 
zahrádkářské kolonie (tj. vpravo při směru 
do Lověšic) je možno uložit hned na druhou 

Z: 
T: 

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu



Místní výbor Lověšice
Mírová 16/18

750 02 Přerov 2

4

stranu a upravit.

4/13/2016 Moštěnská ulice, parc.č.457 – lokální 
opravy asfaltové plochy
Provedení lokálních oprav poškozené, 
asfaltové plochy na komunikaci Moštěnská, 
parc.č. 457, fotodokumentace zaslána 
Mailem 29.1.2016

Z: 
T:

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

5/13/2016 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, 
prozatím provedeno místní šetření, upřesněn 
rozsah prací, bude předložena cenová 
kalkulace

Z:
T:

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

6/13/2016 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. Osazení stávající 
křižovatky silnice I/55 s ulicí Nivky u Lověšic 
světelnou signalizací: v územním plánu je 
plánována křižovatka okružní, dle dopisu 
generálního ředitele silnic a dálnic ČR Ing. 
Jana Kroupy by byla z důvodu výstavby 
dálnice D1 stavba 0136 nebyla výstavba OK 
efektivní a proto doporučují křižovatku osadit 
světelnou signalizací. Předpoklad nákladů na 
PD a realizaci by byly ve výši nad 500 tis. Kč 
bez PDH a tudíž by tuto akci měl zajišťovat 
odbor řízení projektů a investic. 
Orientační náklady by stanovila např. 
společnost AŽD Praha, pobočka Brno.

Zápis č.10 Výboru pro místní části:
Osazení stávající křižovatky světelnou 
signalizací, v místě křížení silnice č.55, 
Hulínská s ulicí Nivky.  Z diskuse vyplynul 
požadavek na časté a pravidelné měření 
ze strany Policie České republiky.
DOPLNĚNÍ 3.1.2016
1. Osadit radarový měřič rychlosti 
projíždějících vozidel
2. Předat osazení křižovatky světelnou 
signalizací odboru řízení projektů a investic
k realizaci v co možná nejkratším termínu
DOPLNĚNÍ 28.1.2016 po schůzi Výboru 
pro místní části
Výbor pro místní části navrhuje 
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náměstkovi P. Košutkovi zajistit 
zbudování klasického semaforu 
s pohybovým čidlem na auta přijíždějící ze 
strany od hřbitova a Lověšic nebo zajistit 
jiné bezpečné řešení.

7/13/2016 Reklamace podjezdu – Požádat opětovně o 
předláždění středového žlabu – zajistí 
Hrutkaiová. Dne 24.9.2015 odeslán popis 
předchozích jednání. Bude svoláno jednání 
za účasti projektanta.
Stavba je v záruce do 21. 11. 2016. Je nutno 
vyvolat jednání za účasti SSOK , Statutárního 
města Přerova, projektanta a zhotovitele 
stavby.
Jednání se uskutečnilo 7.12.2015
Projektant stavby navrhuje:
Ze strany od Lověšic stávající dlážděný rigol 
z drobné kostky nahradit v délce 10 m od 
šachty ocelových žlabem s mříží. Žlab bude 
ukotven do betonové nosné desky podjezdu. 
Tímto řešením se zabrání drcení štěrkové 
výplně v odvodňovací rýze, navíc žlab bude 
sloužit jako opěra navazující dlažbě. Spodní 
voda bude do žlabu sváděna šikmými rýhami, 
vyfrézovanými v betonové desce podjezdu. 
Rovněž případná povrchová voda bude 
stékat přes mříže do odvodňovací rýhy.
Podrobnosti – viz.  příčný řez.
Cena dodávky a montáže, včetně stavebních 
prací je odhadována na 100 – 150 tis. Kč bez 
DPH.
Funkčnost tohoto řešení bude v průběhu roku 
sledována a následně vyhodnocena.
Aktuálně: doporučujeme osadit ocelový 
žlab s mříží i na druhou stranu od  šachty, 
alespoň 2 m, směrem od Lověšic.

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV Dne: 23.2.2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


