
Zápis z 15. jednání Místního výboru místní části Lověšice

ze dne 10.5.2016

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 Mimořádné přistavení VOK kontejnerů – a zapracování pro rok 2017
Bod 2 Oprava chodníku před domem Mírová 13/11 – dne 4.5.2016 odeslána žádost na opravu
Bod 3 Neudržované pozemky - dne 4.4.2016 odeslána žádost na vyzvání majitelů k jejich údržbě

Různé:
1. Dětský den – termín 11.6.2016, projednání podrobností

2. Sečení – 9.5.2016 upozorněna paní Spurná na neposečené pozemky

3. Oprava chodníku – projekt pro stavební povolení a realizaci stavby-odsouhlaseno
4. Reklamace podjezdu – 4.5.2016 odpověď SSOK

5. Veřejné shromáždění – termín (14.6.2016) a témata-odeslána 10.5.2016 pí Novotné


Úkoly pro členy Místního výboru:

 Bod 
Žádosti a podněty směrované k MMPr:

 Bod 1,2,3
Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:

 Bod 

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
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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

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

1/15/2016 Mimořádné přistavení VOK kontejnerů – a 
zapracování pro rok 2017.

Žádáme v měsíci červnu 2016 o mimořádné 

přistavení 4 ks velkoobjemových kontejnerů na 

komunální odpad na všechna naše obvyklá místa 

(Lověšice U parku, Lověšice Drážní, Lověšice U 

Sokolovny) a přidat ještě jedno nové místo -

Lověšice točna autobusu.

Současně žádáme o zapracování mimořádného 

požadavku a nového místa do připravovaného 

harmonogramu na rok 2017. Odesláno Mailem 

19.4.2016.

Z: Špilarová

2/15/2016 Oprava chodníku před domem Mírová 13/11 pan 
Synek požádal o opravu nerovného chodníku a 
výměnu poškozeného rámu kanalizační šachty 
před jeho vjezdem, nebezpečí zakopnutí. Žádost 
včetně fotodokumentace odeslána 4.5.2016 na 
majetek města.

Z: Ing.Hedvika 
Hubáčková

3/15/2016 Neudržované pozemky dne 4.4.2016 poslána 
žádost na vyzvání majitelů k jejich údržbě

1.Parc.č.228/2 a 234/2, k.ú. Lověšice u Přerova, 
majitel M. B., MUDr. - pozemky jsou dlouhodobě 
neudržované        
2. St. parc.č. 33/2, k.ú. Lověšice u Přerova, majitel 
M.Z. - pozemek u druhé autobusové zastávky, 
vlastně v centru obce

3. Parc.č. 436, k.ú.Lověšice u Přerova, G.Z. - na 
pozemku se hromadí suť                                                                  
4. Parc.č. 563, k.ú.Lověšice u Přerova, Č.F. -
vzrostlé už i náletové dřeviny

Z: Ing.Jitka Havlíčková
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Odpověď 3.5.2016
Osobně jsme prověřili stav pozemků, u kterých po 
nás žádáte o vyzvání majitelů k jejich pravidelné 
údržbě. Ve své žádosti jste se nezmínila, zda jste 
se pokusili s majiteli těchto pozemků zkontaktovat 
sami (vzhledem k tomu, že se jistě někteří z nich 
občas osobně pohybují na těchto pozemcích), což 
považujeme z hlediska efektivnosti řešení situace 
jako nejrychlejší a nejúčinnější způsob.
Majitele pozemků p.č. 563 a 436 v k.ú. Lověšice u 
Přerova, vzhledem k tomu, že se skutečně 
v sousedství nachází pozemky, na kterých se 
hospodaří a je předpoklad, že zde může dojít ke 
vzniku škody, vyzveme k tomu, aby své pozemky 
udržovali v takovém stavu, který umožňuje 
omezování výskytu a šíření plevelů tak, aby 
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo 
k poškození životního prostředí anebo k ohrožení 
zdraví lidí a zvířat. Toto je dle ust. § 3 zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů základní povinnost 
fyzických a právnických osob.  Zákon tedy cituje 
omezování výskytu a šíření – bohužel se nejedná 
o to, že se na pozemku nebudou vůbec plevele 
vyskytovat.  K postupu dle tohoto zákona ještě 
uvádím, že v případě výskytu plevelů a vzniku 
škody nebo poškozování životního prostředí je 
žádoucí se obrátit na Státní rostlinolékařskou 
správu, která jako odborně vzdělaná instituce 
může zahájit šetření  (případně uložit úřední 
opatření nebo nařídit mimořádné rostlinolékařské 
opatření, aby došlo k jednorázové asanaci 
pozemku – toto se předpokládá přednostně při 
výskytu např. silně invazivních škodlivých druhů 
plevelů – bolševník apod.) a v případě, že jsme 
k tomuto příslušní, postoupí nám věc k řízení o 
udělení pokuty za spáchání přestupku či správního 
deliktu.
Pozemek p.č. 33/2  v k.ú. Lověšice u Přerova se 
nachází uprostřed obce, je obklopen budovami  a 
veřejným prostranstvím – v tomto případě máme 
za to, že se nejedná o případ, který by byl řešitelný  
použitím ust. zákona 326/2004 Sb. o 
rostlinolékařské péči. Zde přichází v úvahu např. 
použití zákona o obcích – o čistotě a pořádku –
narušení vzhledu obce.

Pozemky p.č. 228/2 a 234/2  vk.ú. Lověšice  –
předmětná lokalita je součástí tzv. "Padělků u 
Lověšic" a pozůstatek "Lověšických rybníků", které 
byly zasypány při stavbě čtyřproudé silnice z 
Přerova do Horní Moštěnice. Jedná se o území 
významného krajinného prvku - mokřad, 
chráněného zákonem o ochraně přírody a krajiny 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších právních 
předpisů. V roce 2000 byl pro tuto lokalitu 
zpracován biologický průzkum, při kterém byl 
zjištěn výskyt několika silně ohrožených druhů 
(např. čolek obecný, chřástal vodní, ...) a jeden 
druh kriticky ohrožený (blatnice skvrnitá). V roce 
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2002 byla provedena úprava mokřadu, kdy 
stavebními úpravami mokřadu byla snížena hladiny 
podzemní vody na přilehlých zahrádkách a došlo 
ke zlepšení stanovištních podmínek pro 
obojživelníky a mokřadní rostliny.  Zásahy do 
mokřadu lze provádět pouze na základě souhlasu 
orgánu ochrany přírody.

Posečení pozemků p.č. 563 a 436 si pohlídám.

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 –
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. 

Z: Dohnal, Gala

T: 23.11.2015

Z: Výbor pro místní 
části, R. Pospíšilík, Z. 
Vojtášek 

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.

Z: Pospišilík
T: 

2/10/2015 Osazení stávající křižovatky světelnou 
signalizací,
Zadat zpracování projektové dokumentace na 
osazení křižovatky světelnou signalizací 
odboru řízení projektů a investic.

Z: H.Hubáčková

P.Košutek

I. Pinkasová

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV Dne: 10.5.2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


