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Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Informace z Výboru pro místní části - komunikace U parku v Lověšicích  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí návrh Výboru pro místní části schválit realizaci komunikace U parku v 

Lověšicích dle platné projektové dokumentace a stavebního povolení v roce 2018 za 

podmínky, že 1/3 nákladů bude hrazena z finančních prostředků vyčleněných pro místní část 

Lověšice (peníze „na hlavu“), 

 

2. ukládá Radě města Přerova zabývat se doporučením výboru dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Důvodová zpráva: 

Na 25. schůzi Výboru pro místní části byla projednávána také problematika místní části Lověšice. 

Kompletní zápis je vyvěšen na webových stránkách města. 

  

Na jednání výboru se mimo jiné diskutovalo o tom, že i když místní část Lověšice má několik 

problémů, je nutné nejprve řešit komunikaci U parku - na tuto investici je k dispozici projekt i stavební 

povolení, projektovaná cena je 4,3 mil. Kč. Místní výbor počítá s tím, že jedna třetina nákladů by byla 

uhrazena z rozpočtu místního výboru. V diskusi zazněl požadavek, aby byla tato akce zařazena do 

plánu investic na rok 2018. D. Svobodová uvedla, že platnost stavebního povolení je několikrát 

prodlužována, komunikace je ve špatném stavu a místní výbor má odložené finanční prostředky z 

peněz "na hlavu" jako finanční podíl na rekonstrukci uvedené komunikace.  



Po ukončení diskuse předseda nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, bylo přítomno 9 členů 

s právem hlasovat, pro bylo 8: 

  

Usnesení VMČ/25/40/2017 

VMČ doporučuje ZM Přerova: 

schválit realizaci komunikace U parku v Lověšicích dle platné projektové dokumentace a 

stavebního povolení v roce 2018 za podmínky, že 1/3 nákladů bude hrazena z finančních 

prostředků vyčleněných pro místní část Lověšice (peníze „na hlavu“). 

Hlasování Pro 8, Proti 0 Zdrželo se 1 – návrh byl přijat  

 

 


