
Zápis z 16. jednání Místního výboru místní části Lověšice

ze dne 2.6.2016

Místo konání: úřadovna
Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda

Kováčová Dana
Svobodová Dana
Bělík Jiří

Omluveni: Fučík Přemysl
Hosté:

Program jednání:
1. Stručný zápis z průběhu jednání
2. Různé
3. Úkoly pro členy místního výboru
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr
5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
6. Závěr

1. Stručný zápis z průběhu jednání

 Oprava chodníků – upřesnit lokality – uvedeno v bodě 8/14
 Oprava komunikace Mírová - projednat cenovou nabídku – uvedeno v bodě 2/13
 Oprava komunikace Mírová před domem č.p.84 a 86 – uvedeno v bodě 3/16

2. Různé:
 Dětský den – termín 11.6.2016, projednání podrobností
 Sečení – 9.5.2016 upozorněna paní Spurná na neposečené pozemky, zatím neprovedeno

3. Úkoly pro členy Místního výboru:

 Podněty směrované na MMPr, (řešené v předešlých zápisech)

4. Žádosti a podněty směrované k MMPr:

5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:

3. 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
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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

4. Podněty směrované na MMPr, (řešené v předešlých zápisech)

Pořadí/č. jednání 
MV/rok

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

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

Z: Miroslav Kašpárek
T:

3/10/2015 Reklamace podjezdu – Viz. Zápis č.13 a č.15.
Dne 4.5.2016 odpověď SSOK: Předpoklad realizace do 
konce měsíce června. Naší snahou je dohodnout 
provedení opravy takovým způsobem, aby byl zachován 
provoz v podjezdu po jedné polovině.

Z: Foltýnek- SSOK

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.
Dne 13.4.2016 se uskutečnilo jednání v kanceláři RESTY 
za přítomnosti i projektanta. Nutno připravit smlouvu na 
realizaci. Uskutečnilo se jednání za účasti předsedkyně MČ 
a jednatele fa RESTA DAKON a MMPr, kde bylo 
projednáno, že MMPr nechá zpracovat projektovou 
dokumentaci a fa RESTA DAKON provede realizaci stavby.
Projektantovi bylo zadáno vypracování PD pro územní 
řízení a potom ještě bude zadáno vypracování PD pro 
stavební povolení.

Z: Ing.Hedvika 
Hubáčková 
T: 23.11.2015
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
Z: MAJ –
H. 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.
Bylo zažádáno o stavební povolení, ale řízení bylo 
přerušeno z důvodu chybějícího vyjádření Krajské 
hygienické stanice. Vyjádření bylo doručeno dne 29. 4. 
2016 a 10. 5. 2016 Odbor STAV opět zahájil řízení.

Z: Miroslav Kašpárek
T: 23.11.2015
Z: MAJ –
H. Hubáčková
T: 16.5.2016

7/10/2015 Mostek ul. U sokolovny -  Viz. Zápis č.13 Z:Štajnar T: 12/2016
9/10/2015 Vyčištění náletů u polních 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 Momentálně je podaná žádost o vydání 
rozhodnutí na umístění stavby. Stavební úřad dne 6.5.2016 
oznámil zahájení řízení. Jakmile SÚ vydá rozhodnutí (a 
nabude právní moci), hned se bude realizovat. Momentálně 
nelze určit přesný termín.

Z: M. Kašpárek
T: 18.12.2015

Z: M. Kašpárek
27. 5. 2016

4/12/2016 Náhradní výsadba – Viz.zápis č.13 Z:  H. Hubáčková, 
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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 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)
Zaslána cenová nabídka ve výši 53 101,- Kč včetně DPH 
na opravu 46 m2 vozovky před domem pí Novákové. 
Souhlasíme, ale požadujeme realizovat současně 
s opravou uvedenou v bodě 3/16 dnešního zápisu, tzn. 
Včetně opravy silnice v ul. Mírová před domem č. 86, 
parc.č.508/2, a to v místě napojení asfaltového povrchu 
na panely, směr na RESTU

Z: Hubáčková
T: 29.3.2016

Šikulová
31.5.2016
MV odeslal souhlas a 
rozšíření požadavku 
Mailem 6.2.2016

3/13/2016 Moštěnská ulice, parc.č. 457 – úklid krajů komunikace
– Viz zápis č.13
Řešení mají na starosti TSMPr.

Z: Hubáčková
T: 29.3.2016
/Nesplněno/

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: 29.3.2016

1/14/2016 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.
Za pokácené dřeviny bylo rozhodnutím č.j. 
MMPr/121629/2015/STAV/ZP/Eh udělena náhradní 
výsadba 4 ks hrušní (třešní) na pozemku p.č. 404/4, k.ú. 
Lověšice u Př. Přidělená náhradní výsadba bude 
zahrnuta do seznamu náhradních výsadeb za rok 2016. 
Informujeme, že avízované náhradní výsadby II. a III. etapy 
jsou za rok 2013, 2014, 2015.

Z: Doupalová

Z:MAJ –   
S. Doupalová
T: 16.5.2016

2/14/2016 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. Statutární město 
Přerov provedlo v lednu tohoto roku kácení 3 ks jabloní, 1
ks tisu a 1 ks túje, vše z rozpočtu SMPr. Již v dobu, kdy ze 
strany magistrátu bylo provedeno místní šetření za účelem 
posouzení zdravotního stavu dřevin, bylo zdůrazněno, že 
pokud se MŠ rozhodne pro výsadbu nových dřevin, bude si 
ji muset uhradit ze svých finančních prostředků. Pokácení 
těchto stromů nepodléhá ze zákona povinnosti nařídit 
náhradní výsadbu.
Areál školky je ve správě odboru sociálních věci a školství. 
Odbor MAJ spravuje veřejné plochy. 
Pracovník odboru MAJ může být nápomocen ke konzultaci 
při navržení nové sadovnické úpravy či kompozice. Stromy 
lze vysazovat až po úpravě pozemku (založení trávníku, 

Z: Doupalová

Z:MAJ –
S. Doupalová
T: 16.5.2016
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odstranění nefunkčních konstrukcí atd.).
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.
Na příštím jednání Výboru pro místní části bude projednán 
požadavek na tabulky na zákaz podomního
prodeje. Požadavek prozatím předaly 2 místní části: 
Lověšice – 2 ks, Újezdec – 3 ks, dále byl
předložen požadavek na cedulku zákaz skládky pod 
pokutou (Lověšice).

Z: Hubáčková

Výbor pro místní části
16.5.2016

4/14/2016 Veřejné shromáždění – termín a témata
Veřejné shromáždění bude realizováno 14.6.2016 v 17 
hodin v Dělnickém domě.

KP
D. Novotná
16.5.2016

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 místního šetření vyplývá následující:
- jedná se propad vjezdu do vrat, který je z jiného materiálu 
jak navazující chodník
- propad je převážně v prostoru revizní šachty, tato je od 
kanalizace vlastníka domu
- je zřejmé, že vjezd není zdeformován chodci, ale 
provozem vlastníka domu  
- opravy vjezdů v těchto případech statutární město Přerov 
neprovádí, opravu si musí zajistit vlastník.
Paní Synková informována.

Z: Ing.Hedvika 
Hubáčková
11.5.2016

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. 

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 

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

Z: Pospišilík, 
Ing.Pinkasová
T:
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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.

Z: Pospišilík
T: 

4. Žádosti a podněty směrované na MMPr, (nové)

1/16/2016 Oprava vozovky v ulici Mírová, oprava silnice v ul. 
Mírová před domem č. 86, parc.č.508/2, a to v místě 
napojení asfaltového povrchu na panely, směr na RESTU. 
Toto napojení je ve značně poškozeném stavu a při 
průjezdu jakéhokoliv auta v tomto napojení dochází k 
bouchání a drnčení vozidel a tímto hlukem k obtěžování 
obyvatel domu 86 a 84. Žádáme o účast při obhlídce na 
místě samém. Mail odeslán 2.6.2016

Z: Hubáčková
T: 

8/14/2016 Opravy chodníků – zpracování projektu na opravu 
chodníků včetně sjezdů, vyřešení odtoku dešťových 
vod s možností případného rozdělení na dílčí, 
realizační části. Odbor MAJ žádá o bližší specifikaci – o 
jaké lokality se jedná. 

Součástí zápisu přílohy, na kterých jsou vyznačeny 
lokality. 

1.Mírová, U Parku, Chaloupky parc.č.513/1, délka cca 
320m

2.Mírová, část parc.č.439/21, délka cca 21 m

3. Mírová, část parc.č.439/23, délka cca 60 m

4.Mírová, část parc.č.509, délka cca 165 m

5.Nový chodník ke Geroldovým, délka cca 250 m

Z: Pospišilík, 
Ing.Pinkasová
Z:MAJ –
H. Hubáčková

MV odeslal Mailem 
2.6.2016

5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Pořadí/č. jednání 
MV/rok

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

1/16/2016 ---
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6. Závěr

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV Dne: 2.6.2016

Podpis

Přílohy:

    

Mírová a U parku 
parc.č.513-1, délka 320 m.pdf

    

Mírová část 
parc.č.439-21, délka 21 m.pdf

    

Mírová část 
parc.č.439-23,délka 60 m.pdf

       

Mírová část 
parc.č.509, délka 165 m.pdf

   

Nový chodník ke 
Geroldovým, délka cca 250 m.pdf

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


