
Zápis z 30. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 4.9.2018 

 

Místo jednání: úřadovna 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana, Svobodová Dana, Bělík Jiří, Fučík Přemysl 

Omluven:  

Hosté:  

  

 

Program jednání:  

1. Studie stavby parkoviště 

2. Prapor a znak obce  

3. Úřadovna - oprava dvorního traktu na obchod 

4. Různé 

5. Úkoly pro členy MČ 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1  
Studie stavby parkoviště v ulici U sokolovny, předloženy 4.varianty – projednáno, bude 
svolána veřejná schůze k projednání s občany. U varianty číslo 2. by bylo nutno otočit 
najíždění z důvodu plánované jednosměrné ulice. 
 
Bod 2 
Prapor a znak obce – poslána žádost na majetek, jaká je možnost úhrady. 
 
Bod 3 
Úřadovna - oprava dvorního traktu na obchod – žádost paní D.  o opravu a pronájem 
 
Bod 4   Různé 
a) Modernizace železniční tratě na Brno - 5.stavba - trať Kojetín - Přerov - jednání k 
mostním a silničním objektům – projektant doporučuje v 1.týdnu v září 2018 schůzku 
s ohledem na výsledek jednání s vlastníkem vykupované nemovitosti a dohodli detaily 
dalšího řešení a postupu. 
b) Rekonstrukce místní komunikace U parku – přerušeno stavební řízení, drobné zdržení, 
Vak nechtěl povolit vypouštěni vod do kanalizace, ale to je již vyřešeno. Čekáme na vydání 
stavebního povolení. 
c) Sečení – požádáno SŽDC o posečení jejich ploch 
d) Vyčištění studny v parku, obnovení sochy T.G.Masaryka v parku – poslána žádost na 
krizové řízení Ing.Staňka 
e) Pronájem části pozemku 455/2, Josef Beneš – odsouhlaseno a opraví si oplocení sám 
f) Kaple-oprava uvolněných nosných trámů zvonu-objednáno, uhradí Město ze servisu kaplí 



g) Žádost p. Aleše Prokůpka, zast. proj. Ing. Arch. Zelinkovou o vydání souhlasu a uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p. č. 456/1 v k.ú. Lověšice u Přerova. Jedná 
se o stavbu vodovodní přípojky k RD na p.č. 76/4 v k.ú. Lověšice u Přerova  
    Žádost pí. Jany Frgálové, zast. proj. Janem Grigárkem o vydání souhlasu a uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu  na pozemku  p. č. 510 v k.ú. Lověšice u Přerova. Jedná se 
o stavbu vodovodní přípojky k RD na p.č. 145 v k.ú. Lověšice u Přerova  
SOUHLASÍME s uzavřením smluv o právu provést stavby. Po realizaci staveb je nutno uvést 
pozemky do předchozího, bezvadného stavu. 
h) Pokácení suchého stromu – žádost pana Škubny, ul.Družstevní parc.č.375 
ch) Studie stavby parkoviště v ulici U sokolovny, předloženy 4.varianty – projednáno, bude 
svolána veřejná schůze k projednání s občany. U varianty číslo 2. by bylo nutno otočit 
najíždění z důvodu plánované jednosměrné ulice. 
i) Pronájem Dělnického domu – dne 8.9.2018 Zapletalová Jana 
 

Bod 5  Úkoly pro členy MČ  

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/30/2018 Prapor a znak obce – poslána žádost na 
majetek, jaká je možnost úhrady 

Pospíšilíková 

2/30/2018 Úřadovna - oprava dvorního traktu na 
obchod- žádost paní Dvorščákové o 
opravu a pronájem. Žádáme o zpracování 
projektu na změnu užívání včetně 
stavebního povolení co nejrychleji 
z důvodu ukončení provozu stávajícího 
obchodu. Nebyla by zajištěna žádná 
služba občanům.  

Pospíšilíková 

 

Bod 7   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/30/2018 Úřadovna - nájem dvorního traktu na 
obchod- žádost paní Dvorščákové, viz 
příloha. Z důvodu ukončení provozu 
stávajícího obchodu a s ohledem na 
vysoký počet přestárlých občanů, 
žádáme o výjimku a pronajmutí dvorního 

 



traktu úřadovny paní Dvorčšákové, která 
by provozovala smíšené zboží v naší obci, 
aby byla zajištěna alespoň minimální 
služba pro přestárlé občany. 
Český zahrádkářský svaz s nájmem 
souhlasí. 

 

Bod 8   Závěr  

Zapsal: Hrutkaiová Eva – předseda MV  Dne:   4.9.2018  Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:              
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 

 

 

 


