
Zápis z 18. jednání výboru místní části Lověšice 

ze dne 5.9.2016 

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, (řešené v předešlých zápisech) 

5.  Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nové) 

6.  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

7.  Závěr 

 

Bod 1 Stručný zápis z průběhu jednání 
 
Bod 2 Různé 

1. Povodí Moravy – druhá seč by měla být provedena do 15.9.2016. Dohodnout převzetí a administrativní  
    vyřízení akce na odstranění porostů v korytě Svodnice v intravilánu obce Lověšice tak, aby mohlo být  
    zrealizováno ještě v letošním roce. 
2. Sečení – odesláno foto pozemku (mapa sečení č.82, část pozemku p.č. 418/1), který je nutno 
    urychleně posekat z důvodu ukončení nájemní smlouvy. Nedochází k navýšení plochy, většina pozemku je  
    pronajata drobným zahrádkářům. 
3. Pronájem části pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Lověšice, místní šetření  dne 25.8.2016 v 14.00 hodin, žadatel pan 
    Z., řeší paní Jaroslava Štěpánová Magistrát města Přerova Odbor správy majetku a komunálních služeb 
    Oddělení majetkoprávní Blahoslavova ul. 3, 750 11 Přerov tel. 581 268 126. SOUHLASÍME 

4. Oprava komunikace ul. Družstevní před RD č.273/51-odeslána žádost paní Šikulové 26.8.2016 
5. Vyzvednutí několika kanalizačních vpustí na ulici Moštěnská, parcela číslo 464, které jsou pod úrovní vozovky 
    a hrozí velké riziko úrazu, požadavek odeslán paní Šikulové 26.8.2016. 
6. Odbor správy majetku obdržel žádost o  skončení pachtu na část pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Lověšice, kterou  
    užívala paní B.   a současně s ní podal žádost o pacht  nový žadatel M.I. o stejnou část  
    pozemku p.č. 455/2 po paní B.  za účelem zahrádkářské činnosti. Souhlasíme.  

7. Odbor správy majetku (Štěpánová Jaroslava) obdržel žádost pí. N.Š.  o pacht části pozemku p.č. 455/2 v k.ú.    
Lověšice  o výměře 636 m2 - viz snímek za účelem  
    zahrádkářské činnosti. Koordinační skupina  na svém jednání dne1.9.2016 neměla námitek k propachtování  
    části pozemku. Bylo prověřeno na místě samém, pozemek má samostatný vstup a žadatelka si opraví plot na  
    vlastní náklady. Nesouhlasíme, protože se domníváme, že se jedná o stejného žadatele, který měl  
    pronajatý Dělnický dům a dodnes nezaplatil nájemné z roku 2015. Doporučujeme prověření. 

8. Požádat Odbor správy majetku, aby na pronajatých pozemcích určených k zahrádkářské činnosti nebyly 
    zakládány ohně, které obtěžují zápachem místní občany. Informovat je jak likvidovat BIO odpad, aby si pořídily  
    kompostéry, popelnice a neukládali bio odpad na volná prostranství (ul. Moštěnská – skládka, zápach).  
    Rozeslat podrobné informace všem nájemníkům a vyvěsit i na vstupy. Odesláno 6.9.2016. 

9. KSK Limit, z.s., požádal o bezúplatné zapůjčení 10 ks setů (stůl + 2 lavice) v termínu od 16.9. od 18.9.2016 na 
    sportovní akci Přerovské KOPKY, konanou v sobotu dne 17.září 2016 v Přerově.  
    Jedná se o 1. ročník trailového závodu jednotlivců a dvojic na 25 km okolím města Přerova a přilehlými 
    obcemi. SOUHLASÍME. 

10. Posunutí dopravní značky Zákaz vjezdu nad 12tun – samostatný zápis z jednání v příloze. Námitky k návrhu  
      budou odeslány na Oddělení dopravně správních agend do 8.9.2016. 
11. Dne 4.9.2016 nahlášen vadný, poslední schod u skluzavky na dětském hřišti, schod je uvolněný, protáčí se a  
      trčí ostré části. Požadavek předán k řešení pí Kašíkové, která již na nápravě pracuje. 
12. Návrh vnitřního předpisu o posuzování návrhů na kácení stromů - VMČ s návrhem souhlasí a nemá 
      připomínky 

13. Podjezd - opětovně požádat Správu silnic o doplnění dalších žlabů do středové části, aby voda nestála a  
      plynule odtékala. 
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3 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 
 
 

 

4 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 15.8.2016. Bude požádáno o 
stavební povolení.  

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.   

Probíhá výběr dodavatele na stavební zakázku - Termín pro 
podání cenových nabídek je stanoven do 6.9.2016. 
 

 
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 

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. Cena 
91 600,-Kč, realizace říjen 2016. 

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 

Z: Hubáčková 
T: plán 2017 
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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. 

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 

Urgence 14.7.2016, tel.urgováno u pí Novotné 26.8.2016 
Z: Hubáčková 
 
 

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: 

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. 
Předpokládaná částka za zpracování projektu 90 tis. 

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 

 

5 Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nové) 

Pořadí/ číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

1/18/2016 Stacionární radar s měřením bez obsluhy – žádáme o 

instalaci radaru s měřením bez obsluhy na komunikaci 
I./55 v obou směrech před křižovatkou do Lověšic. 
Doporučujeme navštívit Město Šternberk (odbor vnitřních 
věcí pí Horáková 585 086 260) nebo Turnov (Mgr.Vaňátko 
481 366 871), kde tato služba již funguje. 
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6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/ číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

 --- Z: 
 

 

7 Závěr:  

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV  Dne: 5.9.2016  Podpis 

Přílohy:              

Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


