
Zápis z 23. jednání místního výboru místní části Lověšice 

ze dne 1. 9. 2017 

Místo konání: úřadovna 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana 

 Svobodová Dana 

 Bělík Jiří 

 Fučík Přemysl 

Omluveni:  

Hosté:  

 

 Stručný zápis z jednání  

1. Nájemci pozemku parcely č. 418/1 

2. Projekty na rok 2018 

3. Dětské hřiště 

4. Věcná břemena 

5. Rozpočet na rok 2018 

6. Podjezd 

7. Úkoly pro členy místního výboru 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr (řešené v předešlých zápisech) 

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr (nové) 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (nové) 

11. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1: Aktuální nájemci pozemku parcely č. 418/1 – odbor správy majetku, paní Š. byla 
dne 16. 5. 2017 požádána o zaslání nákresu všech platných nájemců parcely číslo 418/1 z 
důvodu upřesnění ploch k sečení 
 
Bod 2: Projekty na rok 2018 – Odboru správy majetku a komunálních služeb p. Holasovi 
byl zaslán požadavek na vypracování projektu „Oprava komunikace U sokolovny včetně 
chodníků a parkovacích stání“. 
 
Bod 3: Dětské hřiště – požadavek na oplocení dětského hřiště kolem komunikací 
 
Bod 4: Věcná břemena - Zdeněk Kadlec, Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a 
komunálních služeb, Oddělení majetkoprávní požádal o vyjádření k věcným břemenům:  
a) ČEZ Distribuce a.s. Děčín požádala prostřednictvím SUNFIN s.r.o. Praha o uzavření 
smlouvy s právem provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
na pozemku v majetku statutárního města Přerova p. č. 475 v souvislosti se stavbou 
odběrového místa  - Weigel NNk. 
b) SŽDC Praha o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby rekonstrukce 
žst. Přerov, která je již dokončena a to na pozemcích v majetku statutárního města Přerova 
p. č. 465, 474/1, 474/2 v k. ú. Lověšice. Po projednání byl udělen SOUHLAS. 
 
Bod 5: Rozpočet na rok 2018 - Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení 
bytové správy p. Zácha požaduje uvedení investičních akcí, opravy, rekonstrukce pro 
zapracování do rozpočtu na rok 2018. Z důvodu financování opravy komunikace U parku 
v roce 2018, nebudeme zatím plánovat žádnou opravu budov. 
 
Bod 6: Podjezd – dne 14. 3. 2017 opětovně požádána Správa silnic o doplnění dalších 
žlabů do středové části vozovky, aby voda nestála a plynule odtékala. Přislíbeno 
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pokračování opravy v červenci 2017. Z kapacitních důvodu dodavatelské firmy proběhne 
oprava odvodnění  podjezdu v termínu 28. 8. – 18. 9. 2017. Dne 31. 8. 2017 požádáno o 
sdělení skutečného termínu, zatím se nic neděje. 
 
 
Bod 7 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. 
Předpoklad projektu v roce 2019. 

Z: Hrutkaiová 
T: 03/2017 
 
 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k 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. 
Dne 2. 3. 2017 – osobní schůzka v parku a 
dohodnuta doplňující výsadba. 
Odpověď MAJ: 
V dubnu se uskutečnil redukční řez u 8 lip v parčíku 
kolem kaple. Tento měsíc se ještě uskuteční 
posouzení dřevin v ul. Chaloupky (javor, kaštany) a 
v ul. Družstevní (vrba). Výsledky dendrologického 
posouzení dřevin budou předsedovi MČ zaslány 
v nejbližší době. 

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. Dodavatel vybrán, cena 
120 972,- vč. DPH, realizace srpen 2017. Posunut 
termín na září 2017.   

Z: Šikulová 
T: 

5/10/2015 Chodník v podjezdu – viz zápis č. 4. 8. 13  
Od Českých drah obdržena původní dokumentace, 
předána projektantovi jako podklad. 
Majitelem chodníku jsou ČD, opravu musí provést 
ČD. 

Z: Šikulová 
T: 23. 11. 2015 
T: (03/2016) 
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9/10/2015 Vyčištění náletů u pol. cest: p. č. 474/1,465 viz 
zápis č. 15  
Odpověď MAJ: 
Odstranění náletových dřevin bude zařazeno do 
plánu na období vegetačního klidu (listopad – 
březen). 

Z: S. Doupalová 
T: 12/2016 

4/12/2016 Náhradní výsadba – Viz zápis č. 13 
Odpověď MAJ: 
Dosadby dřevin jsou nyní ve fázi zpracovávání 
návrhů. Výsadba se uskuteční na podzim. 

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 

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. 
Stav vozovky je opravdu havarijní. Pokud budou 
z rozpočtu uvolněny finanční prostředky, tak bude 
komunikace opravena. Komunikace je zařazena do 
plánu oprav 

Z: Šikulová 
T: plán 2017 
 

1/14/2016 Náhradní výsadba - cesta na Bochoř, silnice III. 
třídy číslo 0557- viz zápis č. 16. 
Odpověď MAJ: 
Hrušně budou vysazeny na podzim tohoto roku. 

Z: Doupalová 
T: 16. 5. 2016 

2/14/2016 Náhradní výsadba – Mateřská škola 
Viz zápis č. 16 
Odpověď MAJ: 
Není v kompetenci MAJ.  

S. Doupalová 
T: 16. 5. 2016 

8/14/2016 Opravy chodníků Mírová, U parku – viz zápis č. 
16 a 22, Vybrána firma PRINTES-ATELIER Přerov. 
Cena projektu 134 068,- Kč.  
Vyřizuje se stavební povolení. Realizace dle 
projektu 3 739 683,- Kč. Možná bude využita 
dotace, naše spoluúčast cca 562 tis.Kč. 

Z:MAJ –  
Šikulová 

MV odeslal 

Mailem 2. 6. 

2016 a 8. 7. 2016 

Holas 

1/19/2016 Rekonstrukce místní komunikace U parku – viz 
zápis č. 22 
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“). 

 
4. 5. 2017 
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Zastupitelstvem 21.8.2017 schváleno. 21.8.2017 

2/19/2016 Vybudování nové zpevněné komunikace z firmy 
RESTA DAKON -s vyústěním na silnici III. třídy, č. 
0557- viz zápis č. 21  

Mail: 28. 11. 2016 
Ing. Dohnal, 

Havránek 

3/19/2016 Dělnický dům – narovnání nájemní smlouvy na 
zahradu s panem K.J. 

Mail: 28. 11. 2016 
Ing. Dohnal, 
Havránek 

1/20/2017 Osazení stávající křižovatky světelnou 
signalizací, v místě křížení silnice I/55, Hulínská 
se silnicí III/0557 Nivky u lověšického hřbitova - 
Viz zápis č. 21 
Usnesení VMČ/25/39/2017 
VMČ podporuje pořízení certifikovaných zařízení 
v místních částech Lověšice, Kozlovice, Lýsky.  
Zastupitelstvem 21. 8. 2017 schváleno.  

 

 

 

4. 5. 2017 

 

 

21.8.2017 

2/20/2017 Parkování v ulici Mírová – viz zápis č. 21 
Předseda VMČ uvedl, že Lověšice mají několik 
požadavků, při rekonstrukci ulice Mírová (krajská) 
se zapomnělo na parkování. S předsedkyní 
místního výboru E. Hrutkaiovou se dohodli, že 
parkování bude odsunuto, nejprve se bude řešit 
komunikace U parku. 

 

4. 5. 2017   

1/21/2017 Žádost – vyznačit na komunikaci 1/55 vodorovnou 
dopravní značku 50 km/hod. 
10. 4. 2017- odpověď 
Podnět bude konzultován s PČR a ŘSD, protože 
tato komunikace není v majetku města Přerova. K 
realizaci je nutný jejich souhlas s provedeným DZ. 
Mělo by být zrealizováno 08/2017 

 

 

 

Alexandr Salaba 

T: 30. 7. 2017 

21.8.2017 

2/21/2017 Oprava zábradlí u mostku přes Svodnici na 
konci ul. Brněnská – 16. 3. 2017 odeslána žádost 
na odbor majetku, p. Štajnar 
10. 4. 2017- odpověď: Předmětný most není 
evidován v majetku města Přerova. Tato záležitost 
bude prověřena. Stav zábradlí není havarijní – 
zábradlí je potřeba obrousit a provést nátěr proti 
korozi. 
Posláno foto upadlého zábradlí, jedná se o 
havarijní stav. TS vyrábí nové zábradlí, chodník 
označen značkami. 
Zábradlí bylo opraveno jen na jedné straně, 
dokončeno bude 09/2017. 

Alexandr Salaba 

T: 15. 5. 2017 

 

 

 

 

20. 6. 2017 

3/21/2017 Žádost o zřízení multifunkčního hřiště na parcelách 
číslo 442/1, 442/2, 442/9, 442/8. 
Žádáme o projednání ve výboru pro místní části, 
odboru majetku města a sdělení možného 
řešení. 
V současné době nebude tento požadavek 
projednáván, odloženo.  

16. 3. 2017 
 
 
 
4. 5. 2017 
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Bod 9 Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nové) 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

1/23/2017 Aktuální nájemci pozemku parcely č. 418/1 – 
odbor správy majetku, paní Štěpánová byla dne 
16. 5. 2017 požádána o zaslání nákresu všech 
platných nájemců parcely číslo 418/1 z důvodu 
upřesnění ploch k sečení 
 

 

2/23/2017 Projekty na rok 2018 – Odboru správy majetku 
a komunálních služeb p. Holasovi byl zaslán 
požadavek na vypracování projektu „Oprava 
komunikace U sokolovny včetně chodníků a 
parkovacích stání“. 
 

 

3/23/2017 Dětské hřiště – požadavek na oplocení 
dětského hřiště kolem komunikací 
 

 

 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu, (nové) 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

1/23/2017 -  

 -  

 

Bod 11 Závěr  

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV   

Dne:   1.9.2017   

 

Podpis 

Přílohy:              

Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


