
 

Zápis z 29. jednání místního výboru místní části Lověšice 

ze dne 5. 6. 2018 

Místo konání: úřadovna 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana 

 Svobodová Dana 

 Bělík Jiří 

 Fučík Přemysl 

Omluveni:  

Hosté: Talach Zdeněk 

 
 Stručný zápis z jednání  

1. Talach Zdeněk – projednání opravy podjezdu včetně chodníku 

2. Dětský den – vyhodnocení  

3. Hody 1. 7. 2018 – mše v 10,30 hod. 

4. Pronájem Dělnického domu - 

5. Požádat o nový stojan na kola před Obecní dům – (Kašíková) 

6. Úkoly pro členy místního výboru 

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

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr (nové)  

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (nové) 

10. Závěr 

 

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:  

2/26/2018 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  

Z: 

T:  

1/27/2018 Oprava pomníčků a křížů v parku, naproti školky, na 
hřbitově, u jezírek, mezi železniční tratí na Břeclav a 
Brno 
Materiál poslán panu Matulovi  
Ne všechny uvedené památky jsou evidovány ve 
vlastnictví statutárního města Přerova, proto prověřím 
jejich vlastnictví. Ohledně oprav se budeme domlouvat - 
je zapotřebí naplánovat opravy včetně zajištění 

Mail: 6. 4. 2018 

 

Odpověď 10. 4. 

2018 Petr Matula, 

tel. 581 268 464 

Mail: 10. 4. 2018 
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finančních prostředků v rozpočtu města. 
Požádat Muzeum Přerov zda není socha T. G. 
Masaryka uložena v depozitu 

4/28/2018 Státní pozemkový úřad – zahájení komplexní 
pozemkové úpravy v souvislosti s výstavbou dálnice 
D1, stavba 0136. 
Souhlasíme se zákresem návrhu obvodu upravovaného 
území. Upozorňujeme na Modernizaci tratě na Brno - 
5. stavba - trať Kojetín – Přerov, která bude 
umístěna z jižní strany vedle stávající koleje na 
Brno.  
Předána územní dokumentace k prostudování. 

Ing. Dalibor Hanzal, 

tel. 724 574 135 

 

Bod 7 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/ 
 
 
19. 4. 2017 

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. 

Z: Doupalová 
T: 16. 5. 2016 
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Odpověď MAJ: 
Hrušně budou vysazeny na podzim tohoto roku. 

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 a 27. 
24. 5. 2018 – svolána schůzka všech majitelů 
nemovitosti kolem parku, projednán návrh řešení, 
doplněny požadavky a závěrem situace odsouhlasena. 
Harmonogram: 
Výběr  projektanta s uzavřením SoD – duben 2018 
Vypracování projektové dokumentace pro  vydání  
stavebního povolení a realizaci stavby s doložením 
pravomocného stavebního povolení  do  31. 7. 2018  
Výběr dodavatele:  08-09/2018 
Realizace:  max. 45 kalendářních  dnů (říjen-listopad) 

 

 

Mail 27. 3. 2018 

Ing. Zdeněk Dostál, 

vedoucí oddělení 

investic 

 

 

 

 

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. Kubíka 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. 
Odpověď p Holas: Majetek města bude o této situaci 
jednat, a bude dále informovat.    

Mail: 28. 11. 2016 
Ing. Dohnal, 
Havránek 
16. 1. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
16. 1. 2018 

3/23/2017 Dětské hřiště – požadavek na oplocení dětského hřiště 
kolem komunikací-je v řešení, bude ještě s paní 
Kašíkovou upřesněno na místě. 
Předpokládaná délka 17 + 26 m, výška do 1m 

 

1/25/2018 Podjezd – pokračování s opravou  
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.  
Přeposlán Mail p. Salabovi, Správa silnic řeší reklamaci 

3. 10. 2017 - 
Správa silnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 1. 2018 Salaba 

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 

5/27/2018 Nákup 2 ks regálů 1 ks zásobníku na skládané utěrky do 
Dělnického domu – bylo požádáno o převod finančních 
prostředků ze spotřebního materiálu 5 tis. na nákup. 

Vlašicová 
(Brázdová) 
Holzerová 

6/28/2018 Vyčištění studny v parku, obnovení sochy T. G. 
Masaryka v parku 

Mail  
Ing. Hubáčková 
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Jedná o pomník v parku, na kterém byl umístěn sedící 
T. G. Masaryk, což byla rarita, protože jiné sochy byly 
vždy stojící. Socha byla v minulosti stržena a údajně 
vhozena do nedaleké studny. 
Rádi bychom obnovili pomníček, a proto Vás žádáme, 
zda bylo možné provést otevření a vyčištění studny, s 
tím, že se musí dobře prohlédnout vynesený materiál. 
Věříme, že je něco najde!!!! 
Jen 2 studny v Lověšicích mají ve správě TSMPr, u těch 
by bylo otevření a zkontrolování zdarma. U čísla 215 
musím tedy prověřit, kolik bude celá akce stát. Dnes tam 
zkusím zajet s p. Sadílkem a dám Vám vědět. 
(Požádat Muzeum Přerov zda není socha T. G. 
Masaryka uložena v depozitu-p. Matula) 

dne 27. 3. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď 28. 3. 

2018 Michaela 

Kašíková, 581 268 

484 

1/28/2018 Modernizace železniční tratě na Brno - 5. stavba - 
trať Kojetín - Přerov - jednání k mostním a silničním 
objektům 
Jednání se uskutečnilo na místě samém a pak v 
kanceláři MV. Místní výbor požaduje vybudování 
podjezdu buď, v místě stávajícího rušeného 
železničního přejezdu nebo v prodloužení komunikace v 
ulici Brněnská u točny autobusů v parametrech pro 
chodce a cyklisty šířka min. 3 m, výška min. 2,5 m, 
včetně osvětlení.   
Priority: 
1. Podchod a podjezd pro cyklisty v místě stávajícího 
železničního přejezdu 
2. Podchod a podjezd pro cyklisty v prodloužení 
Brněnské u točny MAD, navázat na polní cestu p.č.465 
3. Lávka pro chodce a cyklisty varianta tmavě modrá a 
oranžová + lehké schodiště od Družstevní 
4. Lávka pro chodce a cyklisty varianta světle modrá a 
oranžová + lehké schodiště od výtažné koleje. 
5. Nutno zachovat obslužnost, proto požadujeme 
vybudovat po jižní straně železnice účelovou cestu 
v celé délce našeho katastru 
 

 

3/28/2018 Rozšíření ul. Mírová a vybudování nového 
parkoviště na Padělkách (min. 40 vozidel) pro všechny 
občany obce, kteří nemají kde parkovat, p. č. 
442/1,442/8,442/9, popřípadě 442/2. 
Požadujeme zpracovat návrhy řešení. 

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nové) 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

1/29/2018 Požádat o nový stojan na kola včetně upevnění před 
Obecní dům, stávající zničen. 

Kašíková 
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Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu, (nové) 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost 
Termín 
Plnění  

1/29/2018 -  

 
 
 
Bod 10 Závěr  
 
Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV   
Dne:  5. 6. 2018 
 
Podpis 
 
Přílohy:              
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


