
Zápis z 14. jednání Místního výboru místní části Lověšice

ze dne 4.4.2016

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 Náhradní výsadba - cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 0557
Bod 2 Mateřská škola – náhradní výsadba
Bod 3 Tabulky pro zákaz podomního prodeje – dodat soupis a specifikovat umístění
Bod 4 Veřejné shromáždění – termín a témata
Bod 5 Oprava ulice Mírová od MŠ-k Parku-z důvodu vysokých nákladů (900 tis.)požadujeme zařadit
           akci do plánu oprav místních komunikací nebo s finanční spoluúčastí místní části 
Bod 6 Osazení stávající křižovatky světelnou signalizací, v místě křížení silnice č.55, Hulínská
           s ulicí Nivky. Zadat zpracování projektové dokumentace na osazení křižovatky světelnou 
           signalizací odboru řízení projektů a investic.
Bod 7 Vybudování nové zpevněné komunikace z firmy RESTA DAKON – doporučujeme obnovit
          jednání s majitelem
Bod 8 Opravy chodníků – zpracování projektu s možností rozdělení na dílčí části

Různé:
1. Den Země – úklid kolem obce 9.4.2016

2. Dětský den – dohodnout termín a podrobnosti


Úkoly pro členy Místního výboru:
 Bod 

Žádosti a podněty směrované k MMPr:
 Bod 1,2,3,4,7

Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:
 Bod 5,6,8
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Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/č. 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

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

Z: předseda
T: 04/2016

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

Z: Kováčová Dana
T: 12/2016

4/10/2015 Dělnický dům – oprava kotelny a vodárny –
rozvody vody, dlažba, omítky, malby, obklad stěny, 
police. Cenová nabídka zatím na rozvody vody.
Dokončit sanaci zdiva-zajistit cenovou nabídku.

Z: Fučík Přemysl, Bělík 
Jiří
T: 12/2016

6/10/2015 Zažádat p. Dalibora Kubíka o udržování 
vlastních pozemků p.č. 241/1 a 382/2 v k.ú 
Lověšice u Přerova (neudržované)

Z: předseda
T: 04/2016

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

3/14/2016 Tabulky pro zákaz podomního prodeje – dne 
7.4.2016 odeslán soupis a specifikace umístění 
paní Novotné, požadavek doplněn ještě o Zákaz 
skládky ulice Družstevní.

Z: Hrutkaiová
T: 7.4.201

Žádosti a podněty směrované k MMPr

1/14/2016 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.
V současné době je zadáno zpracování PD pro 
územní řízení. Finanční prostředky na PD budou 
hrazeny z rozpočtu MČ Lověšice.
Nový požadavek: 
POZOR na dopravní značení, musí být zachován 
příjezd na přilehlé pozemky ze silnice číslo 
0557.
Doporučujeme obnovit jednání s majitelem firmy 
RESTA z důvodu změny dopravní situace -
přeložka komunikace na Bochoř

Z: MAJ –
H. Hubáčková

2/14/2016 Oprava vozovky a nástupiště u autobusové 
zastávky Obecní dům  -  viz zápis č.8.a 13 

Z: MAJ –
H. Hubáčková
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Projektové dokumentace zatím neuhrazena, cca do 
37.000,-. Požadujeme zaslat konečný návrh 
zpracovaný v rámci technické pomoci k 
odsouhlasení.

Dne 14.3.2016 byla na Stavební úřad podána 
žádost o stavební povolení na stavbu "Stavební 
úpravy zastávky MHD Přerov - Lověšice ul. 
Mírová (před úřadovnou č. 16/18)".

3/14/2016 Oprava vozovky v ulici Mírová, od křižovatky u 
školky směrem k Parku 

Z důvodu vysokých nákladů (900 tis.)požadujeme 
zařadit akci do plánu oprav místních komunikací 
nebo s finanční spoluúčastí místní části. Nutno řešit 
jako havarijní stav z důvodu stížností občanů, 
otřesy jejich nemovitostí, praskání zdiva.

Z: MAJ – I.Pinkasová 

4/14/2016 Náhradní výsadba - cesta na Bochoř, silnice III. 
třídy číslo 0557

Dne 28.3.2016 zasláno Rozhodnutí o náhradní 
výsadbě pí Doupalové, aby byl náš požadavek 
doplnění do III. etapy Náhradní výsadby, protože v 
I. ani ve II. etapě není uvedeno.

Z:MAJ –   
S. Doupalová

5/14/2016 Náhradní výsadba – Mateřská škola

Dne 28.3.2016 zaslána žádost pí Doupalové, aby 
byl náš požadavek doplnění do III. etapy Náhradní 
výsadby, protože v I. ani ve II. etapě není uvedeno.

Z:MAJ –
S. Doupalová

6/14/2016 Tabulky pro zákaz podomního prodeje – dne 
7.4.2016 odeslán soupis a specifikace umístění 
paní Novotné, požadavek doplněn ještě o Zákaz 
skládky ulice Družstevní.

Z: KP
D. Novotná

7/14/2016 Veřejné shromáždění – termín a témata

Termín nutno upřesnit až budou jasná stanoviska 
k těmto problémům:

1.Rekonstrukce komunikace včetně chodníků a 
sjezdů ulice U parku, stavební povolení platné, 
prodloužené - kdy se zrealizuje??

2. Osazení stávající křižovatky světelnou 
signalizací, v místě křížení silnice č.55, Hulínská s
ulicí Nivky – kdy se zrealizuje ??

3. Parkování v ulici Mírová- předložení 
zpracovaných variant, konečný návrh řešení, termín 
realizace???

4. Oprava vozovky v ulici Mírová, od křižovatky u 
školky směrem k Parku, předpokládané náklady 
900 tis, z důvodu vysoké částky požadujeme 
zařadit do plánu oprav místních komunikací nebo 
s finanční spoluúčastí místní části a řešit jako 
havarijní stav z důvodu stížností občanů, otřesy 
jejich nemovitostí, praskání zdiva. Sdělit 
předpokládaný termín realizace.

Z: KP
D. Novotná

8/14/2016 Opravy chodníků – zpracování projektu na opravu 
chodníků včetně sjezdů, vyřešení odtoku dešťových 

Z: I. Pinkasová
Z. Vojtášek
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vod s možností případného rozdělení na dílčí, 
realizační části

Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/č. 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.
Viz zápis č.13
Info ze zasedání Výboru pro místní části, zápisu 
č.11 z 28.1.2016:
R. Pospíšilík Podle jeho názoru bude zřejmě třeba 
nechat zpracovat studii s různými variantami řešení 
(i možnost vybudování odstavného parkoviště), 
včetně vyhodnocení nejvhodnějšího návrhu. 

2/10/2015

6/14/2016

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. 
Viz zápis č.13
Ze zápisu výboru pro místní části č.13 ze dne 
24.3.2016
P. Košutek – informace k požadavku na měření 
rychlosti v místní části Lověšice. Městská policie 
má nyní přístroj nefunkční, Policie ČR měří 
příležitostně, město nemůže policii měření nařídit. 
Semafory by stály přes půl milionu Kč, jedná se 
sice o silnici I. třídy, ale investorem by muselo být 
město. Závěr: předseda požaduje projednat na 
příštím zasedání výboru jako samostatný bod 
programu.
Zadat zpracování projektové dokumentace na 
osazení křižovatky světelnou signalizací 
odboru řízení projektů a investic. 

5/14/2016 Oprava vozovky v ulici Mírová, od křižovatky u 
školky směrem k Parku 
Za účasti předsedkyně MV a zástupce fa 
STRABAG bylo provedeno místní šetření a 
zaměření ploch. Předpokl.náklady 900 tis.Kč. 
Z důvodu vysokých nákladů požadujeme zařadit 
akci do plánu oprav místních komunikací nebo 
s finanční spoluúčastí místní části. Nutno řešit jako 
havarijní stav z důvodu stížností občanů, otřesy 
jejich nemovitostí, praskání zdiva.

8/14/2016 Opravy chodníků – zpracování projektu na opravu 
chodníků včetně sjezdů, vyřešení odtoku 
dešťových vod s možností případného rozdělení na 
dílčí, realizační části

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV Dne: 4.4.2016

Podpis
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Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


