
Zápis z 19. jednání výboru místní části Lověšice 

ze dne 23.11.2016 

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 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 Rekonstrukce místní komunikace U parku v roce 2017 – nová žádost směřovaná k zastupitelstvu 
Bod 2 Komunikace z RESTY DAKON – žádost o uzavření smlouvy na realizaci 
Bod 3 Dělnický dům – narovnání nájemní smlouvy s panem K.J. 
Bod 4 ZŘÍZENÍ NOVÉHO KRUHOVÉHO  OBJEZDU - důvodu vyšší nehodovosti s následnými úmrtími 
           požadujeme zřízení nového kruhového objezdu v místě křížení silnice č. 55, Hulínská s ulicí Nivky – 

           dne 29. 11. 2016 požádáno o sdělení současného stavu věci 
 
 
Různé 
1. Stacionární radar s měřením bez obsluhy- projednání dalšího postupu, přeposlat na ředitele Městské policie, 

    mail 29. 11. 2016 
2. Podjezd - opětovně požádat Správu silnic o doplnění dalších žlabů do středové části, aby voda nestála a  

    plynule odtékala 
3. Vánoční setkání u kapličky 18. 12. 2016, školka, ADD Gospel 
4. Ukončeno 5. kolo sečení – v pořádku, je nutno ještě dokončit sběr listí a provést blokové čištění, dohodnout 

    termín blokového čištění s panem Sadílkem 
5. Žádost o dotaci na činnost spolku MS „Hloužek“ Bochoř – postoupeno Magistrátu 
6. Úklid Dělnického domu – proplacení pohoštění 
7. Beseda s důchodci – finanční příspěvek do 2000,- Kč 
8. Protihluková vyhláška – seznam venkovních akcí poslat paní Chalupové do 15. 12. 2016  
9. Zničená zelená plocha a kraj vozovky u točny autobusu, ul. Chaloupky, kolem stanice Vaku Přerov – 

požádat o nápravu, zpevnění. Podnět napsat na TS města Přerova, který bude řešit s VaKem !!!!!! 
10. Frézování pařezů – tabulka a nákres odeslány pí Doupalové 29. 11. 2016 
11. Vyčistit žlab kolem skladu ul. Mírová, vlevo směr na RESTU – Mail odeslán na TS Ing. Střelcovi 
 
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 následujících letech. Vypracovat další nabídky. 

Z: předseda 
T:  

3/10/2015 Dělnický dům – zabezpečení vstupu do sklepa včetně 
opravy stávajícího obložení. Zajistit cenovou nabídku.  

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.  

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: Hrutkaiová 
T: 08/2016 
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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. Vydáno stavební povolení. Probíhá výběr 
dodavatele. 

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. 

Na zpevnění této komunikace s názvem "Oprava účelové 
komunikace - výjezd z areálu Resta Dakon s.r.o." je již 
zpracována dokumentace pro vydání  rozhodnutí o umístění 
stavby. (dokumentaci jsem od projektanta obdržel  
24. 10. 2016).      
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v ochranném pásmu 
2. stupně zdrojů přírodní minerální vody zřídelní oblasti Horní 
Moštěnice, bylo ještě nutno požádat Ministerstvo zdravotnictví 
o vyjádření k PD pro účely územního řízení.   
Dále jsou stavbou opravy dotčeny pozemky zemědělského 
půdního fondu. Z tohoto důvodu musí být ještě zpracována 
dokumentace - podklady pro udělení souhlasu s trvalým 
odnětím půdy ze ZPF. Toto ještě není objednáno.   

Po obdržení výše uvedených podkladů bude možné žádat 
stavební úřad o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Po jeho 
vydání bude následovat zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení. Z výše uvedených důvodů není nyní 
možné sdělit datum vydání stavebního povolení na výše 
uvedenou akci.      
V příloze zasílám celkovou situaci stavby. (p. č. 506 jak 
uvádíte, není touto stavbou dotčena).  
Žádáme o uzavření smlouvy na realizaci "Opravy účelové 
komunikace", která byla již v minulosti dohodnuta s panem 
K.D. vlastníkem firmy RESTA DAKON v Lověšicích.  
Podmínkou bylo, že zaměření, projekt a vyřízení stavebního 
povolení zajistí Magistrát města Přerova. Realizaci pak 
provede na své náklady RESTA DAKON. 

Z: Ing.Hedvika 
Hubáčková  
T: 16.5.2016 
Kašpárek 
23.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail: 28.11.2016 
Ing.Dohnal, Havránek 

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) 

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 110 806,-Kč, realizace říjen 2016. Termín posunut!!!! 

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: Hubáčková 
T: plán 2017 
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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. 

 

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

Z: 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, 
urgence mailem 18.11.2016. 

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. 9. 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. 

Vybrána nejlevnější firma PRINTES-ATELIER Přerov 
částka  134 068,- Kč  

Z:MAJ –  
H. Hubáčková 

MV odeslal Mailem 

2.6.2016 a 8.7.2016 

 

Šikulová 

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

Hubáčková, 
Doupalová 

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. 
Odpověď: Stacionární radar s měřením bez obsluhy na 
komunikaci I/55 v obou směrech. 

Odbor MAJ má v gesci dopravní značení a řešení dopravních 
situací. Měřením rychlosti, potažmo stacionárními radary se 
zabývá Městská policie. Bylo zjištěno, že již v minulosti radary 
řešila Městská policie; jedná se o velmi nákladné investice. 
 

 

 

 

 

 

Hubáčková 

Mail: 25.10.2016 

 

 

5 Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nové) 
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Pořadí/ číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

2/19/2016 Vybudování nové zpevněné komunikace z firmy 
RESTA DAKON - s vyústěním na silnici III.třídy číslo 0557.  

Žádáme o uzavření smlouvy na realizaci "Opravy účelové 
komunikace", která byla již v minulosti dohodnuta s panem 
K.D., vlastníkem firmy RESTA DAKON v Lověšicích.  
Podmínkou bylo, že zaměření, projekt a vyřízení 
stavebního povolení zajistí Magistrát města Přerova. 
Realizaci pak provede na své náklady RESTA DAKON. 

Mail: 28.11.2016 
Ing.Dohnal, Havránek 

3/19/2016 Dělnický dům – narovnání nájemní smlouvy na zahradu s 

panem Kouřilem Jaromírem 
Mail: 28.11.2016 
Ing.Dohnal, Havránek 

4/19/2016 ZŘÍZENÍ NOVÉHO KRUHOVÉHO  OBJEZDU - důvodu 
vyšší nehodovosti s následnými úmrtími požadujeme 
zřízení nového kruhového objezdu v místě křížení 
silnice č.55, Hulínská s ulicí Nivky.  

Žádáme o sdělení současného stavu věci tohoto našeho 
požadavku. 
Kdy a kým byl podán podnět na ŘSD a jaký bude další 
postup, v jakém stádiu  je projektová příprava a kdy se 
předpokládá realizace. 

Mail: 29.11.2016 
Škurková 

 

6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu, (nové) 

Pořadí/ číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

1/19/2016 Rekonstrukce místní komunikace U parku v roce 2017 
- při sestavování finančního plánu na rok 2017, místní části 

Lověšice, tzv. "na hlavu" jsme zařadili tuto akci jako 
jedinou, prioritní s tím, že se budeme spolupodílet částkou 
cca 700 tis.Kč. O zbývající dofinancování žádáme 
statutární město Přerov.  
Dne 10.10.2016 jsme obdrželi Vaši e-mailovou žádost o 
dofinancování akce „Rekonstrukce místní komunikace U 
Parku“ z rozpočtu města, tak aby mohla být akce 
realizována v r. 2017. Tuto žádost jsme postoupili dne 
17.10.2016 odboru ekonomiky, od nichž nám bylo dne 
25.10.2016 doručeno sdělení, že nedávají ani návrhy do 
plánu realizace, ani neurčují akce, které budou prioritně 
financovány.  

Na základě sdělení odboru ekonomiky jsme proto Vaši 
žádost postoupili odboru řízení projektů a investic, Ing. 
Ivaně Pinkasové, vedoucí odboru (v kopii odboru správy 
majetku a komunálních služeb) s naším doporučením na 
zařazení mezi investiční priority r. 2017, případně r. 2018. 
K dopisu jsme přiložili i fotografie aktuálního stavu 
komunikace, pořízené v březnu t.r.   

Dne 22.11.2016 se má konat interní porada k investičním 
akcím, kde odbor rozvoje Vaši žádost přednese.  

 

Mail: 10.10.2016 

Vedeno pod 

čj.MMPr/128102/2016 

 

 

Ing. Kamila Lesáková 

Mail: 18.11.2016 

 

 

 

 

 

7 Závěr 

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV  Dne: 29.11.2016  Podpis 
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Přílohy:              

 

Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


