
Zápis ze 17. jednání výboru místní části Lověšice

ze dne 12.7.2016

Místo konání: úřadovna
Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda

Kováčová Dana
Svobodová Dana
Bělík Jiří
Fučík Přemysl

Omluveni:
Hosté:

Program jednání:
1. Stručný zápis z průběhu jednání
2. Různé
3. Úkoly pro členy místního výboru
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr, (řešené v předešlých zápisech)

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nové)
6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
7. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1 Zdravotní prořez všech bříz na místním hřbitově, frézování pařezů po pokácených
  stromech

Bod 2 Předkupní právo p.č. 450/7 a p.č. 450/8, 8, oba v k.ú. Lověšice u Přerova na celých 
  pozemcích se nachází veřejně přístupná účelová komunikace – Nesouhlasíme

Bod 3 Vnitřní předpis 3/08 - PROGRAM, PODPORY  VÝSTAVBY  TECHNICKÉ
  INFRASTRUKTURY, ve znění vnitřního předpisu č. 7/11 – doporučujeme
  následnou úhradu vynaložených nákladů žadateli ve výši 100%

Různé
1. Oprava chodníků – upřesnit lokality – uvedeno v bodě 8/14-viz.zápis č.16, opětovně odesláno 8.7.2016 pí 

Šikulové Mailem
2. Oprava komunikace Mírová (N.) - uvedeno v bodě 2/13 a 3/16. Osobní jednání 8.7.2016 -upřesněn rozsah 

prací
3. Sečení – 9.5.2016 a 1.7.2016 upozorněna paní Spurná na neposečené pozemky, zatím neprovedeno, 

požádáno o zaslání cenové nabídky na úklid zanedbaných pozemků, dopřesněno Mailem 14.7.2016
4. Jízdní řád – projednáno, nejsou žádné připomínky
5. Úklid pozemků parc.č. 447/3 - RESDAK s.r.o., Pivovarská 864/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov a parc.č.

447/2 – spoluvlastníci pan F.M. a F.P.l Ing.,– není prováděno sečení ani úklid vlastních pozemků. 
Projednáno telefonicky dne 15.7.2016 s oběma majiteli, přislíben úklid v nejbližší době.

Úkoly pro členy místního výboru

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

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: 08/2016
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Podněty směrované MMPr, (řešené v předešlých zápisech)

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. Bude proveden v roce 2016 na základě 
dendrologického posudku.

Z: Svatava 
Doupalová
T: 02/2016
Z: H.Hubáčková
T: 23.11.2015
/Nesplněno/

2/10/2015 Oprava chodníku - od druhé autobusové zastávky (točna), 
kolem garáže až po betonový nájezd vedoucí od domu V.
Viz zápis č.13 a č.15, Projekt do 15.7.2016

Z: Miroslav Kašpárek
T:

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. a č.15.,16.

Z: Ing.Hedvika 
Hubáčková 
T: 16.5.2016

5/10/2015 Chodník v podjezdu – viz.zápis č.4.8.13 
Od Českých drah obdržena původní dokumentace, předána 
projektantovi jako podklad.

Z: Miroslav Kašpárek
T: 23.11.2015
T: (03/2016)

6/10/2015 Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky 
Obecní dům  -  viz zápis č.8.,13., a 15.
Náklady dle PD a rozpočtu PD jsou v celkové výši 555.137,-
Kč vč. DPH. Dovoluji si Vás požádat o zaslání sdělení, z jaké, 
další plánované akce z rozpočtu pro m.č. použít chybějící 
částku na dofinancování. Na opravu chodníků je nyní 
vyčleněna částka 473.000,- Kč, chybí tedy na dofinancování 
82.137,- Kč. Převod požadované částky z par.3631, které 
jsme plánovali na nákup stolů pro Dělnický dům.

Miroslav Kašpárek
16.6.2016

7/10/2015 Mostek ul. U sokolovny -  Viz. Zápis č.13 Z:Štajnar T: 12/2016
9/10/2015 Vyčištění náletů u pol. cest: p.č. 474/1,465 viz.zápis č.15 Z: S.Doupalová

T: 12/2016
2/11/2015 Doplnění veřejného osvětlení na sloup před domem ulice 

Družstevní č.p.273/51, Viz zápis č.13
Vydáno Územní rozhodnutí č. 46/2016 na základě kterého lze 
stavbu realizovat.
Náklady na PD jsou ve výši 10.285,- Kč 
Podíl na nákladech společnosti ČEZ Distribuce a.s. ve výši 
1.200,- Kč, Rozpočtové náklady dle PD jsou 37.350 Kč vč. 
DPH. Zahájeno poptávkové řízení

Z: M. Kašpárek
T: 18.12.2015

Kašpárek
20.6.2016

4/12/2016 Náhradní výsadba – Viz.zápis č.13 Z:  S. Doupalová
T: 03/2016

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!!!! 
Bohužel není možno vyhovět, neboť si MV Lověšice 
nezahrnul do rozpočtu na tento rok položku nové herní 
prvky do zahradního areálu MŠ.

Z: Hubáčková
T: 29.3.2016

2/13/2016
3/16/2016

Oprava vozovky ul. Mírová v Lověšicích – směr na 
RESTU.- viz.zápis č.16, rozšířeno o Mírová před domem č. 84 
a 86, parc.č.508/2, o bod 3/16/2016, Mail dne 2.6.2016.
Osobní jednání 8.7.2016-upřesněn rozsah prací

Šikulová, 8.7.2016

6/13/2016 Oprava vozovky v ulici Mírová, od křižovatky u školky 
směrem k Parku – Viz. Zápis č.13., č.14.
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: Hubáčková
T: plán 2017

1/14/2016 Náhradní výsadba - cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 
0557- viz.zápis č.16.

Z:MAJ –   
S. Doupalová
T: 16.5.2016

2/14/2016 Náhradní výsadba – Mateřská škola
Viz zápis č.16

S. Doupalová
T: 16.5.2016

3/14/2016 Tabulky pro zákaz podomního prodeje – Viz zápis č.16 Z: Hubáčková



Místní výbor Lověšice
Mírová 16/18

750 02 Přerov 2

3

Urgence 14.7.2016

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. 

Z: Vojtášek, Gala
T: 23.11.2015

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

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. 

Z: H.Hubáčková
T: 23.11.2015
Z: Vojtášek
H.Hubáčková
P.Košutek
T: 29.3.2016

Z: Pospišilík, 
Ing.Pinkasová
T:

Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nové)

Pořadí/ číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost
Termín
Plnění 

8/14/2016 Opravy chodníků – zpracování projektu na opravu 
chodníků včetně sjezdů, vyřešení odtoku dešťových vod 
s možností případného rozdělení na dílčí, realizační části. 
viz.zápis č.16, opětovně odesláno 8.7.2016 pí Šikulové 
Mailem

Z:MAJ –
H. Hubáčková

MV odeslal Mailem 

2.6.2016 a 8.7.2016

1/17/2016 Zdravotní prořez všech bříz na místním hřbitově, frézování 
pařezů po pokácených stromech – odesláno Mailem : 
Ing.Dohnalovi 27.6.2016

Hubáčková, Doupalová

2/17/2016 Předkupní právo p.č. 450/7 a p.č. 450/8, 8, oba v k.ú. 
Lověšice u Přerova na celých pozemcích se nachází 
veřejně přístupná účelová komunikace - výbor místní 
části Přerov III – Lověšice NESOUHLASÍ se vzdáním se 
předkupního práva na obě parcely a žádá o využití 
nabídky a odkoupení nabízených parcel Statutárním 
městem Přerovem. Odesláno 13.7.2016

Zdeněk Kadlec

3/17/2016 Vnitřní předpis 3/08 - PROGRAM, PODPORY  VÝSTAVBY 
TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY, ve znění vnitřního 
předpisu č. 7/11 – doporučujeme následnou úhradu 
vynaložených nákladů žadateli ve výši 100%

Novotná Svatava

Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/ číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost
Termín
Plnění 
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--- Z:

Závěr: 

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV Dne: 15.7.2016 Podpis

Přílohy:             

Obdrží: - primátor

- Kancelář primátora


