
Zápis z veřejného shromáždění v místní části Lověšice

Přerov 14. 6. 2016

Místní výbor: předsedkyně: Eva Hrutkaiová, členové: Přemysl Fučík, Jiří Bělík, Dana 

Kováčová, Dana Svobodová

Cca 25 občanů místní části

Přítomni: 
Pavel Košutek, náměstek primátora
Bohumír Střelec, jednatel Technických služeb města Přerova
Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části
Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a investic
Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru majetku a komunálních služeb
Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Lenka Chalupová, tisková mluvčí
Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora

Tisková mluvčí přivítala a představila přítomné a seznámila je s programem.

1. Stav komunikací a jejich značení
2. Údržba zeleně
3. Činnost technických služeb v Lověšicích
4. Různé 

1. Stav komunikací a jejich značení

Tisková mluvčí zahájila jednání, uvedla, že nejprve P. Gala přítomné seznámí s investičními 
akcemi a dalšími záležitostmi místní části Lověšice a předala mu slovo. 

P. Gala ve své prezentaci informoval o rozloze katastrálního území, katastru, počtu obyvatel. 
Stručně pohovořil o investičních akcích za období od roku 2000 do roku 2011 - od kanalizace, 
plynofikaci, přes opravy komunikací Družstevní a Drážní až po „menší“ investiční akce
(veřejné osvětlení, investice do Dělnického domu, místo pro přecházení na komunikaci 1. 
třídy…). Podrobněji probral investice, včetně uvedení proinvestovaných financí, realizované 
od roku 2012 až do roku 2015. Připomněl, že v roce 2010 byla zpracována dokumentace U 
parku (na základě požadavku občanů). Předpokládaná částka na realizaci je cca 4 mil. Kč, 
s ohledem na to, že předpokládané náklady jsou z roku 2010, lze předpokládat navýšení. 
Stavební povolení bylo prodlouženo do roku 2018, pokud by nebyla stavba realizována, bylo 
by možné dále prodloužit.  

Dotazy občanů
V podjezdu žlábek, stojí tam voda, chodník 
je v dezolátním stavu. V podjezdu není 
zabezpečen odtok vody. Byl by rád, pokud by 
se chodník opravil. 

P. Košutek souhlasí s občanem, dne 13. 6. 
proběhlo jednání se správcem komunikace a 
dle jejich informací by v červnu měla být 
provedena oprava silnice. 
Doplnil, že správci hledají projektanta, který 
by vyřešil odvod vody, ale je to problém, 



spodní vodu nelze odstranit. 
Silnice je ve správě silnic Olomouckého 
kraje, město s nimi může jednat, 
upozorňovat, přesvědčovat, nikoliv 
nařizovat. Komplexní oprava by byla do 
desítek milionů a město si nyní takovou 
investici nemůže dovolit.
M. Dohnal doplnil, že je tam problém i 
s trojím vlastnictvím – svršek je ve 
vlastnictví Českých drah, komunikace 
v majetku Olomouckého kraje a chodník 
patří městu. Na komplexním řešení se musí 
tyto subjekty domluvit.  Každá prováděná 
oprava a opatření je „provizorní“, nyní lepší 
řešení není k dispozici. Poté, co Olomoucký 
kraj opraví silnici, město se podívá na 
možnost opravy chodníku. 

Ve svodnici metrová tráva, dotaz, zda někdo 
seče. 

Informace odboru majetku: Svodnice je také 
ve správě Olomouckého kraje, sečení by 
měli provést tedy oni. Z naší strany učiníme 
výzvu k údržbě pozemku na Olomoucký 
kraj. Pozemek je částečně i Povodí Moravy, 
takže i tam byla zaslána výzva k údržbě 
pozemku.

Od předsedkyně místního výboru E. Hrutkaiové obdržela Kancelář primátora otázky 
k jednotlivým bodům programu, na které na veřejném shromáždění zazní odpovědi:

a) Rekonstrukce komunikace včetně chodníků a sjezdů ulice U parku, stavební povolení 
platné, prodloužené - kdy se zrealizuje?
Informaci poskytl P. Gala, jak již bylo uvedeno, stavební povolení je prodlouženo 
do 1.3. 2018, akce není zařazena do investic, ale je to stále priorita místní části. R. 
Pospíšilík doplnil, že je i varianta, že by se místní část na investici spolupodílela, 
bylo by možné hovořit o realizaci v roce 2018. To by bylo možné prodebatovat také 
ve výboru pro místní části. Místní část by si mohla ještě v průběhu letošního a 
příštího roku přispořit z rozpočtu vyčleněného „na hlavu“. P. Košutek připomněl, 
že dle stávajících pravidel je vyčleněno „na hlavu“ 1.300,-- Kč. O využití těchto 
prostředků si mohou místní části rozhodovat podle svých potřeb. B. Střelec doplnil, 
že oni, v místní části Čekyně, některé investice financované z peněz „na hlavu“ 
realizují na etapy. Uvedl také, že částka, vyčleněná ve výši 10 milionů korun na 
opravy chodníků a komunikací pro celé město, je absolutně nedostačující. 

b) Osazení stávající křižovatky světelnou signalizací, v místě křížení silnice č.55, Hulínská s 
ulicí Nivky, kdy se zrealizuje?
P. Košutek uvedl, že se jedná o křižovatku u hřbitova, není zpracována projektová
dokumentace. Generální ředitel ŘSD informoval město, že kruhový objezd není 
možné z prostorových i ekonomických důvodů realizovatelný. Doplnil, že otázka 
budování světelné signalizace je rovněž otázkou peněz, ŘSD by totiž souhlasilo
pouze za podmínky, že město stavbu zrealizuje semafory na vlastní náklady. P. Gala



doplnil, že je tam ještě další problém – do roku 2019 by nemělo být do stávajícího 
ostrůvku zasahováno (desetiletá udržitelnost projektu). 
Občan vyjádřil obavu z navýšení dopravy v souvislosti s chybějícím úsekem dálnice 
po dokončení úseku do Lipníka. P. Košutek odpověděl, že toto bude řešeno 
dopravním značením. Navíc dle platného usnesení vlády má být celá dálnice 
zprovozněna celá do září 2019. R. Pospíšilík dodal, že v době výstavby dálnice 
budou muset být trpěliví všichni občané města. Dále proběhla diskuse, v níž  zazněla 
celá řada názorů – měření rychlosti, umístění radaru, instalace retardéru,  posunutí
dopravní značky konce obce,  apod. Z diskuse vyplynul následující závěr: podnět na 
měření bude přenesen na Městskou policii a Policii ČR. 

c) Parkování v ulici Mírová - předložení zpracovaných variant, konečný návrh řešení, 
termín realizace?  
M. Dohnal uvedl, že se jedná o komunikaci Olomouckého kraje, nebyla by to tedy 
investice města. S ohledem na šířku je problematické stání umístit (chybí cca půl 
metru, a alej by musela být odstraněna). Co by mohlo být řešením, je úprava v ulici 
U sokolovny. 

d) 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.
M. Dohnal potvrdil, že předpokládané náklady by byly cca 900 tis. Kč, akce je 
zařazena v registru investic, ale není finančně kryta a není stanoven termín
realizace. 

e) Rekonstrukce komunikace U Sokolovny parc. číslo 505/1 včetně zřízení parkovacích 
stání pro osobní auta u domů a hostince. 
M. Dohnal se již v předchozím vystoupení vyjádřil ve smyslu, že rekonstrukcí 
komunikace U Sokolovny by se mohl současně vyřešit i problém s parkováním 
v ulici Mírová. V současné době není rekonstrukce komunikace U Sokolovny 
zařazena do registru investic. V případě přetrvávajícího požadavku musí být 
schválena tato investice orgánem obce.

2. Údržba zeleně

Po ukončení tohoto bodu programu přišla na řadu zeleň, její údržba a výsadba. V úvodu dostal 
slovo M. Dohnal, který celou problematiku uvedl. Nastínil základní principy údržby zeleně, 
která v Lověšicích probíhá na základě smlouvy po konzultaci s místním výborem. 
Na jeho vystoupení navázal B. Střelec. Informoval, že technické služby vysoutěžily zakázku 
na sečení, jsou stanoveny plochy a počty sečí na těchto plochách (na mapce vysvětlil, které 
plochy a kolikrát za rok se sečou). Doplnil, kolik metrů čtverečních a v jaké částce technické 
služby v této místní části zabezpečují. Pokud má místní výbor požadavek na změnu ploch, je 
třeba řešit přes odbor majetku, vysoutěžená plocha se podle smlouvy nemůže zvětšovat. Plán 
sečení dostávají místní výbory počátkem roku k odsouhlasení, seče se 1 – 5 krát ročně. Uvedl, 
že reklamace na kvalitu sečení mají předsedové místních výborů řešit s paní Spurnou, 
případně s ním (jednatelem technických služeb). 



3. Činnost technických služeb v Lověšicích

Jednatel technických služeb B. Střelec navázal na své předchozí vystoupení a informoval, 
jaké služby technické služby pro město realizují. TSMPr sváží zbytkový komunální odpad a 
separovaný odpad. Nyní již 2 roky zajišťují také svoz a zpracování bioodpadu, harmonogram 
(četnost) svozu stanovilo město. Uvedl, v kterých částech roku je svážen biologicky 
rozložitelný odpad. V místních částech jsou přistavovány také velkoobjemové kontejnery na 
zeleň. Informoval, že i v letošním roce počítají s tím, že by část kompostu byla poskytována 
občanům, nyní kompost zatím k dispozici není (provozní doba výdeje kompostu by měla být 
dle názoru občanů prodloužena).  
Zdůraznil také, že občané mají možnost zdarma odevzdávat nebezpečný odpad, elektroodpad 
atd. na sběrných dvorech. Od letoška se realizuje sběr použitých jedlých olejů v pet lahvích 
(duben, květen, září, říjen). Technické služby mají ve správě i zdejší hřbitov, který udržují 
(seče se 1x měsíčně).   

Dotazy občanů
Dotaz na odvoz velkoobjemového odpadu –
biologicky rozložitelný odpad. 

B. Střelec sdělil, že odvoz je možný zdarma 
na skládku do kompostárny od poloviny 
března do půli listopadu. 

Po ukončení tohoto bodu programu otevřela tisková mluvčí poslední bod programu. 

4. Různé

Dotazy občanů
Autobusová doprava – dle názoru občanů 
nejhorší autobusy jaké jsou k dispozici, jezdí 
do Újezdce (špatný technický stav). 

P. Košutek informoval, že provozovatelem 
je Arriva, na podnět dostanou písemnou 
odpověď. 

Stejný problém s parkováním jako v ulici 
Mírová se posunuje do celých Lověšic, tyto 
problémy se rozšiřují v podstatě do všech 
ulic, kam se stěhují mladé rodiny. Dále 
v ulicích parkují i zaměstnanci místních 
firem… 
Dle jeho názoru by stálo prověřit možnost 
využít zelené pásy na přeměnu na parkování. 
Nebyla by to tak velká investice vyklučit 
dřeviny a zpevnit trávu, vytvořila by se stání 
pro cca 6 aut (ulice Drážní od podjezdu 
nalevo).

Informace odboru majetku: 
Možnost parkování na ul. Drážní bude 
v nejbližší době prověřena na základě 
místního šetření.
Paní Hrutkaiová bude písemně informována 
o možnostech a dalším postupu.

Problém Resta – dříve se uvažovalo o 
vybudování nové cesty, výjezd z firmy. 
Uvažuje se o tom ještě?

M. Dohnal uvedl, že o této variantě nic neví, 
Resta přislíbila zpevnění stávající 
komunikace, v tomto směru byla vedena 
jednání. O tom, že by  cesta měla vést jinak 
však neví. 
E. Hrutkaiová doplnila, že informace je 
k dohledání v zápisech z jednání místního 
výboru. Zástupci místního výboru se setkali 
za přítomnosti projektanta a M. Kašpárka
z odboru majetku v kanceláři Resty s tím, že 



se musí připravit podmínky pro realizaci 
(někteří dotčení vlastníci nesouhlasili). M. 
Dohnal sdělil, že to je právě jím uváděná 
varianta, nyní se zpracovává projektová
dokumentace. 

Tisková mluvčí poděkovala všem přítomným za účast a ukončila veřejné shromáždění. 

Zapsala: D. Novotná
V Přerově de 14. 6. 2016


