
Zápis z 3. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 17.4.2019 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana, Svobodová Dana, Engel Kamil 

Omluven: Přemysl Fučík 

Hosté: Vyoralová Anežka – předsedkyně ČSZR  

  

 

Program jednání:  

1. Úřadovna – pasport a oprava dvorního traktu 

2. Úřadovna – změna užívání  

3. Rekonstrukce komunikace U parku  

4. Blahopřání občanům - průkazy 

5. Porušování zákazu vjezdu nad 12 tun 

6. Žádost o umístění kamery městského monitorovacího systému 

7. Souhlas s využitím telefonních čísel 

8. Doložení listin – Čestná prohlášení 

9. Žádost na odkup pozemků – D. K. 

10. Žádost o právu provést stavbu – P. M. 

11. Dětský den 

12. Oprava místních komunikací 

13. Havarijní stav chodníku v podjezdu 

14. Ulice Moštěnská 

15. Úkoly pro členy MČ 

16. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

17. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

18. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 a 2 – Bude svoláno jednání, na které jsou svoláni zástupci firmy pekárny Racek, 
předseda VMČ ing. Střelec a zástupci Magistrátu města Přerova na termín 24.4.2019 v 15hod 
v úřadovně MV Lověšice. 
 
Bod 3 – Doposud jsme neobdrželi žádné stanovisko od Magistrátu Města Přerova 
 
Bod 4 – Dodat foto na průkaz. 
 
Bod 5 – Porušování zákazu vjezdu nad 12 tun – byl zaslán požadavek na Městskou Policii 
Přerov na řešení táhlé a dlouho nevyřešitelné situace. Níže jejich vyjádření. 
V návaznosti na vyjádření Městské Police Přerov, jsme požádali o pomoc i Policii ČR. Níže 
jejich vyjádření. 
Situace je i nadále neúnosná, denně jsou to i desítky nákladních vozidel jejich okamžitá 
celková hmotnost dosahuje až 40 tun. Průjezdem těchto vozidel dochází k silné prašnosti, 



zhoršení životního prostředí, ničení vozovek, podjezdu a domy občanů především v ulici 
Mírová jsou vystaveny nadlimitním otřesům. 
 
Vyjádření Městské police Přerov z 4.4.2019 
Dobrý den, 
předpokládám, že jste se nejprve obrátili na orgán, který je ze zákona příslušný k dohledu 
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu - Policii ČR, která má přímo zřízenu Službu 
dopravní policie. Městské policie pouze přispívají k dohledu na Besipem a jsou zřízeny 
především k dohledu nad veřejným pořádkem. Nelze přenášet zákonnou povinnost Policie 
ČR na obecní a městské policie. Bohužel je v dnešní době nějaký podivný trend požadovat po 
městských policiích řešení dopravy (a pak je za to druhým dechem i kritizovat). Městská 
policie Přerov se zaměřuje především na veřejný pořádek. ochranu majetku atd..  
K dopravním přestupkům vyjíždí strážníci jen aktuálně na oznámení. Navíc v současnosti 
řešíme situaci v souvislosti s uzávěrkou s ulicí Polní. Tudíž se prosím nejprve obraťte na DI 
PČR a požadujte po nich plnění jejich zákonných povinností.  
S pozdravem 
Bc. Miroslav KOMÍNEK 
zástupce ředitele     
 
Vyjádření Policie ČR z 16.4.2019 
Vážený pane, 
v reakci na podnět Vás, člena Místního výboru místní části Přerov III - Lověšice, ve kterém 
poukazujete na porušování dopravního značení Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost přesahuje vyznačenou mez (v tomto případě 12 tun) s dodatkovou tabulkou 
"mimo dopravní obsluhy", Vám sděluji, že hlídky Dopravního inspektorátu Přerov byly o 
situaci informovány při pravidelné denní instruktáži. 
Následně se hlídky při své kontrolní činnosti zaměřily na kontrolu dodržování předmětného 
dopravního značení ve Vaší místní části, kdy zjištěná porušení dopravních předpisů byla 
řešena v rámci platné legislativy. 
Dne 11. 4. 2019 v 11:00 hodin s Vámi telefonicky hovořil o celé situaci směnař DI Přerov 
nprap. Hoffmann, který Vás dle úředního záznamu informoval o přijatých opatření ze strany 
DI Přerov a také o tom, že kontroly dodržování dopravních předpisů, zejména tedy 
porušování výše uvedeného dopravního značení, budou v místní části Přerov III - Lověšice i 
nadále pokračovat, a to v nepravidelných intervalech. 
npor. PhDr. David Štěpánek 
vedoucí DI Přerov 
v z. npor. Bc. Martin Joska 
 
Bod 6 – Žádost o umístění kamery městského monitorovacího systému, za účelem zvýšení 
dohledu v obci, především z důvodu prevence kriminality a dohledu nad dodržováním 
vyhlášky na zemních komunikacích v obci. 
Navrhujme umístění v blízkosti mateřské školy, jedná se o nejfrekventovanější část obce. 

V obci se dlouhodobě potýkáme s nedodržováním zákazu vjezdu nad 12t. Dle sdělení 
Městské policie nemohou vykonávat v místní části Lověšice preventivní a hlídkovou 
činnost, ale pouze výjezdy na telefonické oznámení. – viz vyjádření pana Komínka výše. 
 



Bod 7 – Odesláno. 
 
Bod 8 – Odesláno. 
 
Bod 9 – Žádost na odkup pozemků – Dalibor Kubík  
Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, p.č. 
5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice, 
včetně jejich součástí. 
Vyjádření : Nedoporučujeme schválit záměr na převod pozemků – odkup zahrady. 
Místní výbor Lověšice plánuje v letošním roce zahájit na předmětných pozemcích výsadbu 
stromů a dřevin pro zlepšení životního prostředí pro všechny občany. Tento záměr jsme 
začali řešit již v roce 2015 v rámci náhradní výsadby, kterou letos budeme realizovat. 
 
Mimo jiné má žadatel vhodný pozemek  u zahrádkářské kolonie v ulici Mírová, na který 
žadatel navezl cihelnou suť, pozemek je zanedbaný a neudržovaný. Tento pozemek by byl 
pro takovou výsadbu jako žadatel uvádí ideální, pozemek však využívá jako skladiště 
stavebního odpadu. 
Žadatel vlastní v obci a její blízkosti další rozsáhlé pozemky, které také nevyužívá, buď je 
pronajímá nebo nabízí k prodeji. 
 
Bod 10 – souhlasíme 
 
Bod 11 – Dětský den – termín konání 8.6.2019, konkrétně bude probráno na příští schůzi 
 
Bod 12 – Oprava místních komunikací – nutná oprava komunikace z ulice Drážní směrem k 
točně autobusu, kolem dětského hřiště. 
Ulice Mírová v úseku od mateřské školy po park – vyřezání a opětovné zapravení příčných i 
podélných nerovností po realizacích inženýrských sítí.  
Na obou komunikacích se jedná o havarijní stav, kde hrozí nebezpečí úrazů či vzniku 
hmotné škody. 
 
Bod 13 - Havarijní stav chodníku v podjezdu 
Žádáme o urgentní okamžitou opravu chodníku v podjezdu, je obnažené a vytržené kotvení 
zábradlí, které tím pádem neplní svůj účel, v ploše chodníku jsou díry, celý základ pod 
chodníkem je vymletý, vydrolený, nesoudržný a jeho části vypadávají na vozovku. Chodník 
není pro chodce bezpečný a vozidlům hrozí poškození od odpadávajících částí betonu. 
 
Bod 14 – Ulice Moštěnská – žádáme o úklid náletových dřevin a odstranění nánosu bláta 
z komunikace ve směru od pekárny Racek, směrem k podjezdu Lověšice po pravé straně. 
Nutno realizovat ihned, než bude realizována seč, aby mohla být provedena v obou stranách. 
Foto dodáme. 
 

Bod 15     Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 



   

 

 

Bod 16       Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1-2/3/2019 Úřadovna – pasport a oprava dvorního traktu, 

Úřadovna – změna užívání. Bude svoláno jednání, 

na které jsou svoláni zástupci firmy pekárny Racek, 

předseda VMČ ing. Střelec a zástupci Magistrátu 

města Přerova na termín 24.4.2019 v 15hod 

v úřadovně MV Lověšice. 

Paní Ministrová 
Kateřina 

3/3/2019 Doposud jsme neobdrželi žádné stanovisko od 
Magistrátu Města Přerova 

 

9/3/2019 Žádost na odkup pozemků – D. K.  
Převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, 
p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 
304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice, včetně jejich 
součástí. 
Vyjádření : Nedoporučujeme schválit záměr na 
převod pozemků – odkup zahrady. 
Místní výbor Lověšice plánuje v letošním roce 
zahájit na předmětných pozemcích výsadbu stromů 
a dřevin pro zlepšení životního prostředí pro 
všechny občany. Tento záměr jsme začali řešit již 
v roce 2015 v rámci náhradní výsadby, kterou letos 
budeme realizovat. 
 
Mimo jiné má žadatel vhodný pozemek u 
zahrádkářské kolonie v ulici Mírová, na který 
žadatel navezl cihelnou suť, pozemek je zanedbaný 
a neudržovaný. Tento pozemek by byl pro takovou 
výsadbu jako žadatel uvádí ideální, pozemek však 
využívá jako skladiště stavebního odpadu. 
Žadatel vlastní v obci a její blízkosti další rozsáhlé 
pozemky, které také nevyužívá, buď je pronajímá 
nebo nabízí k prodeji. 

Paní Štěpánová 



 

10/3/2019 Souhlasíme. Pan Jan Štajnar 

12/3/2019 Oprava místních komunikací – nutná oprava 
komunikace z ulice Drážní směrem k točně 
autobusu, kolem dětského hřiště. 
Ulice Mírová v úseku od mateřské školy po park – 
vyřezání a opětovné zapravení příčných i podélných 
nerovností po realizacích inženýrských sítí.  
Na obou komunikacích se jedná o havarijní stav, 
kde hrozí nebezpečí úrazů či vzniku hmotné škody. 
 

Pan Alexandr 
Salaba 

13/3/2019 Havarijní stav chodníku v podjezdu 
Žádáme o urgentní okamžitou opravu chodníku v 
podjezdu, je obnažené a vytržené kotvení zábradlí, 
které tím pádem neplní svůj účel, v ploše chodníku 
jsou díry, celý základ pod chodníkem je vymletý, 
vydrolený, nesoudržný a jeho části vypadávají na 
vozovku. Chodník není pro chodce bezpečný a 
vozidlům hrozí poškození od odpadávajících částí 
betonu. 

Pan Alexandr 
Salaba 

14/3/2019 Ulice Moštěnská – žádáme o úklid náletových 
dřevin a odstranění nánosu bláta z komunikace ve 
směru od pekárny Racek směrem k podjezdu 
Lověšice po pravé straně. 
Nutno realizovat ihned, než bude realizována seč, 
aby mohla být provedena v obou stranách. Foto 
dodáme. 
 

Pan Alexandr 
Salaba, paní 
Doupalová 

 

Bod   17   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

6/3/2019 Žádost o umístění kamery městského 
monitorovacího systému, za účelem zvýšení 
dohledu v obci, především z důvodu prevence 
kriminality a dohledu nad dodržováním vyhlášky na 
zemních komunikacích v obci. 
Navrhujme umístění v blízkosti mateřské školy, 
jedná se o nejfrekventovanější část obce. 
V obci se dlouhodobě potýkáme s nedodržováním 

 



zákazu vjezdu nad 12t. Situace je neúnosná, denně 
jsou to i desítky nákladních vozidel jejichž 
okamžitá celková hmotnost dosahuje až 40 tun. 
Průjezdem těchto vozidel dochází k silné prašnosti, 
zhoršení životního prostředí, ničení vozovek, 
podjezdu a domy občanů především v ulici Mírová 
jsou vystaveny nadlimitním otřesům. 
 Dle sdělení Městské policie nemohou vykonávat 
v místní části Lověšice preventivní a hlídkovou 
činnost, ale pouze výjezdy na telefonické 
oznámení. – viz vyjádření pana Komínka výše. 

   

 

Bod   18  Závěr  

Zapsal: Engel Kamil – člen MV  Dne:   17.4.2019  Podpis 
 
Přílohy:              
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


