
Zápis z 26. jednání místního výboru místní části Lověšice 

ze dne 20. 2. 2018 

Místo konání: úřadovna 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana 

 Svobodová Dana 

 Bělík Jiří 

 Fučík Přemysl 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program:  

1. Oznámení o provádění průzkumných prací 

2. Projekt – oprava komunikace U sokolovny 

3. Pronájem Dělnického domu 

4. Cyklostezka - propojení stávajících cyklostezek kolem průpichu 

5. Žádost p. O.  týkající se stavby vjezdu k pozemku p. č. 117 v k. ú. 
Lověšice na ul. Drážní v Lověšicích 

6. Úkoly pro členy MV 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr,(již řešené) 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr  

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Oznámení o provádění průzkumných prací“ ze dne 25.10.2017, název zakázky: 
"Kojetín Přerov, průzkum",  4.2.2018 požádán GEOTEC-CZ a SŽDC o zaslání 
podrobnějších informací k plánované akci:  „Modernizace trati Brno -  Přerov, 5. 
stavba Kojetín – Přerov“.  

5. 2. 2018 Odpověděl p. Zlámal z oddělení koncepce a rozvoje města 
Vzhledem k faktu, že obyvatelé místní části Přerov – Lověšice, vlastní a užívají 
nemovitosti i „za tratí“, je nutné, aby byl zachován přejezd trati na současném místě 
(k. ú. Lověšice u Přerova), popř. žádáme o sdělení, jakým způsobem je v plánu tento 
přejezd řešit. Úrovňový přejezd přes trať musí být zrušen. Na již proběhlých 
jednáních (2x) k této stavbě jsem za město Přerov uplatňoval požadavek pěší 
dostupnosti zahrádek za tratí a jak investor, tak projektanti s ní souhlasí a počítají s 
ní. 
Zatím je projektování v úplném počátku. Je dohodnuto, že projektanti prověří 
možnost podchodu společně s křížením potoka Svodnice, (musí být prodloužený 
propustek potoka celý nový bylo v plánu, takže by se jen rozšířil i pro chodce). Já si 
ale myslím, že je pravděpodobné, že výškově to nevyjde (výška koleje mínus nutné 
podloží mínus podchozí výška, asi bude níže než hladina potoka) a pokud to nepůjde 
vyřešit technicky, budeme požadovat vybudování lávky pro pěší nad kolejemi 
(obdobně to bude lávkami pro pěší řešeno v Dluhonicích). 
Silniční doprava, ale bude muset být objížďkou přes moštěnický katastr (ze státní 
silnice I/55 odbočkou ke kontejnerovému překladišti, kolem bývalé šlechtitelské 
stanice až za budoucí dálnici a pak zpět kolem přeložky potoka Svodnice k 
zahrádkám), silniční nadjezd přes modernizovanou trať SŽDC nezaplatí! 
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Na všech dalších jednáních, na které budeme za město přizváni, budeme tuto 
problematiku sledovat a budeme Vás informovat. 
 
 
Bod 2 
Projekt – oprava komunikace U sokolovny – 12. 2. 2018 šetření na místě samém s 
majiteli okolních nemovitostí, odsouhlaseno navržené řešení. Nutno upozornit 
majitele okolních nemovitostí, aby si včas zrealizovali podzemní přípojky (kanalizace, 
voda apod.), pokud ještě nemají, aby nedošlo k následnému poškození nové 
komunikace. 
 
Bod 3 
Pronájem Dělnického domu, odsouhlasená akce dne 3. 3. 2018 pan G. 
 
Bod 4 
Cyklostezka - propojení stávajících cyklostezek kolem průpisu – bude projednáno 
osobně na Magistrátu města Přerova a na příštím jednání bude objasněno  
 
Bod 5 
Žádost p. O. týkající se stavby vjezdu k pozemku v k. ú. Lověšice v Lověšicích byla 
odsouhlasena. 
 
 

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

2/10/2015 Dělnický dům: 
-výměna nebo repase 3.ks vnitřních dveří 
-zabezpečení vstupu do sklepa včetně opravy 
stávajícího obložení 
-oprava kotelny, kuchyně, vodárny – rozvody 
vody, dlažba, omítky, malby, obklad stěny, 
police 
 

Z: předseda 
T:  

7/13/2016 Chodník ke G. – viz zápis č. 23  
Zajistit podpisy vlastníků pozemků. 
Předpoklad projektu v roce 2019. 

Z:  
T:  
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr, (řešené v předešlých zápisech) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

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/ 
 
 
19. 4. 2017 

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) 

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 

Z: Šikulová 
T: plán 2017 
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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 

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“). 
Zastupitelstvem 21.8.2017 schváleno. 
Požádán odbor rozvoje o sdělení termínu 
realizace 

 
4. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
21. 8. 2017 

Pinkasová  

29. 1. 2018 

2/19/2016 Vybudování nové zpevněné komunikace 
z firmy RESTA DAKON -s vyústěním na silnici 
III. třídy, č. 0557- viz zápis č. 21  
Oznámení p. K. 16. 1. 2018: Krajský úřad 
odbor životního prostředí  Olomouc, naší firmě 
nařídil zřídit váhy na vážení přijíždějících a 
odjíždějících vozidel. Z tohoto důvodu nebudu 
moci využívat k odjezdu z firmy polní cestu, 
kterou jsem slíbil zpevnit.  
Jelikož jsem slíbil, že tuto cestu zpevním, tak 
jestli bude zájem ze strany Města Přerova, tak 
tento slib dodržím i když pro firmu Resta 
Dakon bude tato cesta nepoužitelná. 

Mail: 28. 11. 
2016 
Ing. Dohnal, 
Havránek 
16. 1. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
16. 1. 2018 
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Odpověď p Holas: Majetek města bude o této 
situaci jednat, a bude dále informovat.    

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 a 
23 
 

4. 5. 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 

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 
Mail:11. 9.2017 od paní Štěpánové – 
požádána paní Hubáčková a Soldánová, aby 
zajistili sečení a úklid volných pozemků. 

 

 

 

 

11. 9. 2017 

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“. Projektová 
dokumentace na rekonstrukci chodníku, 
komunikace a výstavba nových parkovacích 
stání v ulici U Sokolovny je vysoutěžena za 
164.560,-Kč, včetně DPH 
Na výboru pro MČ požádat o úhradu projektu 
z plánované REZERVY.  
Samostatný požadavek na úhradu zaslán. 
Předpoklad realizace rok 2020. Způsob 
financování z rozpočtu místní části a z 
dotačních titulů. 

 
 
 
 
3. 11. 2017 
Holas 
 
 
18. 1. 2018 
Svobodová 
31. 1. 2018 
Novotná  

3/23/2017 Dětské hřiště – požadavek na oplocení 
dětského hřiště kolem komunikací- je v řešení, 
bude ještě s paní Kašíkovou upřesněno na 
místě 

 

1/25/2018 Podjezd – pokračování s opravou  3. 10. 2017-
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Dne 3. 10. 2017 opětovně požádána Správa 
silnic. Žlab je stále krátký a dlažba není 
spádována do středu vozovky, tvoří se kaluže 
teď i v jízdních pruzích. 
Před opravou byla voda jen uprostřed, proto 
jsme požadovali osazení dalších, středových 
žlabů a to na obě strany od sběrné šachty. 
Směrem od Lověšic cca o 15 m a na druhou 
stranu, do Lověšic cca 40 m žlabu o doplnění 
dalších žlabů do středové části vozovky, aby 
voda nestála a plynule odtékala.  
Mail: p. Salaba 

Správa silnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 1. 2018 
Salaba 

2/25/2018 Cyklostezka - propojení stávajících 
cyklostezek kolem průpichu - žádáme o 
prověření realizace nové cyklostezky kolem 
nové komunikace tzv. průpichu, propojení 
stávající cyklostezky od Pekárny Racek (ul. 
Moštěnská) až ke křižovatce ul. Nové 
Novosady, Komenstého, kde by měla 
navazovat na již zbudovanou cyklostezku. 
Kolem průpichu je stezka vyprojektována, 
na akci je vydáno již územní rozhodnutí, v 
březnu by mělo dojít již k demolici 
dotčených objektů, vlastní stavba začátek 
rok 2019. Jihozápadní obchvat s druhou 
částí průpichu projektuje Olomoucký kraj, 
posílám v příloze výřez z inv. záměru, v 
dokumentaci se prověří, aby ta vyznačená 
část byla použita jak pro pěší, tak i pro 
cyklisty. 
Bude ještě projednáno osobně. 

 

 

 

 

 

 

 

T: 
Z: ROZ 
P. Gala 
7. 2. 2018 

3/25/2018 Dělnický dům – osázení dřevin nebo keřů 
(protihlukové opatření) – požádána paní 
Doupalová, přeposílám zápis od pana Daňka 
se žádostí o šetření na místě samém, ohledně 
výsadby dřevin nebo keřů, které by zabránily 
šíření hluku do okolních nemovitostí. 

11. 1. 2018 

Doupalová 

4/25/2018 Úřadovna – výměna oken, dveří, vrat – výskyt 
červotoče, oprava podlah. Řešit současně 
s opravami dvorního traktu (elektroinstalace, 
omítky, podlahy) a knihovny. Osobní jednání, 
prohlídka všech nemovitostí, upřesnění 
rozsahu prací. 

12. 1. 2018 

Holzerová 

 

25. 1. 2018 

 

 

 

 



Místní výbor Lověšice 
Mírová 16/18 

750 02 Přerov 2 

 

7 
 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

1/26/2018 -  

 

 
Bod 11 Závěr  
 
Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV   
 
Dne:   27.2.2018 
 
Podpis 
 
Přílohy:              
 
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


