
Zápis z 1. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 6.3.2019 

 

Místo jednání: Úřadovna – Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana, Svobodová Dana, Fučík Přemysl, Engel Kamil 

Omluven:  

Hosté:  

  

 

Program jednání:  

1. Rekonstrukce komunikace U parku 

2. Úřadovna – pasport a oprava dvorního traktu 

3. Různé 

4. Úkoly pro členy MV 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1  Rekonstrukce místní komunikace U parku  
 
Bod 2  Úřadovna – pasport a oprava dvorního traktu na obchod 
 
Bod 3  Různé 
a) Modernizace železniční tratě na Brno - 5.stavba - trať Kojetín - Přerov - jednání k  
mostním a silničním objektům – informace v mailu dne 6.2.2019. Na přelomu února a 
března bude rámcově rozhodnuto o dalším postupu. Co se týká rozšíření podjezdu silnice 
III/0557 Drážní / Moštěnská, v této záležitosti jednal náměstek primátora p. Zácha s panem 
T. 23.1.2019 o kupní ceně, která byla stanovena znaleckým posudkem z prosince 2018. Závěr 
jednání je takový, že pan T. sdělí do konce února 2019, zda s cenou souhlasí nebo předloží 
vlastní cenovou nabídku. 
b) Sečení – požádáno SŽDC o posečení jejich ploch 
c) Ořez a odstranění jmelí na lípách ul. Drážní – žádost pana K. 
d) Pronájem Dělnického domu – dne 15.2.2019 Babský bál, 3.3. 2019 Dětské šibřinky,    
 9.3.2019 Papučový bál 
e) Místní hřbitov – pokácení bříz a výsadba nového centrálního dvouřadého stromořadí 
f) Mostní objekt ul. U sokolovny - dne 18.3.2019 zahájení  stavebních prací 

g) Zaslat seznam akcí pořádaných v místní části Přerov III – Lověšice pro rok 2019 -  na příští       
schůzi projednat podrobně 
h) Projednáno čištění ulice Mírová – stížnost paní E. N. 
ch) Dětské šibřinky - proplaceno 2779kč z rozpočtu pro místní část. 
 



Bod 5  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/1/2019 Ořez a odstranění jmelí na lípách ul. Drážní 
Hrozí nebezpečí úrazu a škodám na majetku. 
Žádáme o provedení prací na těchto porostech. 
 

 

2/1/2019 Kontejnerové stání ulice Mírová. 
Žádáme o rozšíření stávajícího kontejnerového stání 
(jeden na papír a jeden na plasty), včetně zpevnění 
přístupové cesty. 

 

 

3/1/2019 Žádáme o častější čištění respektive udržování 
čistoté vozovky v ulici Mírová směr Resta. Obyvatelé 
trpí nadměrnou prašností způsobenou provozem 
firmy Resta. 
 

 

4/1/2019 Žádost o posouzení stavu jehličnanu v ulici Drážní 
před domem č.p.13 + případné pokácení. 

 

5/1/2019 Požadujeme pokácení stromu v parku u studny. 
Strom se naklání nad vozovku a ohrožuje průjezd 
autobusu. 
 

 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/1/2019 Rekonstrukce místní komunikace U parku – žádost 
o předfinancování. 
 

 



Z důvodu, že se nezrealizovala oprava komunikace 
v minulém roce (2018), oprava přesahuje naše 
finanční možnosti. Požadujeme od zastupitelstva 
dofinancování realizace projektu na základě zápisu 
zastupitelstva 850/30/2/2017  ze dne 21.srpna 2017  
kde cena byla dle projektové dokumentace 4066tis., 
částka dofinancovávána místní části z peněz na 
hlavu byla 1366tis.. Konečná cena projektu se 
změnila v letošním roce na 7235tis. Spolufinancování 
projektu z 1/3 je mimo naše finanční možnosti. 
Z tohoto důvodu žádáme zastupitelstvo o 
dofinancování rozdílné částky, tak aby mohlo být 
zahájeno výběrové řízení v nejbližším možném 
termínu a aby opět nedošlo k navýšení ceny projektu 
z důvodu případných dalších průtahů. 
 

2/1/2019 Úřadovna – pasport celé budovy a oprava dvorního 
traktu na obchod.   
Dne 9.3.2019 bude ukončen provoz jediného 
obchodu v naší obci. K vyřešení tohoto problému 
nám nabídla pekárna Racek provozování prodejny 
v objektu úřadovny. Požadujeme aby byla zachována 
tato služba pro občany Lověšic a uzavření nájemní 
smlouvy s pekárnou Racek. 
 

 

 

Bod 7 Závěr  

Zapsal: Fučík Přemysl – člen MV  Dne:  6.3.2019  Podpis 
 
Přílohy:              
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


