
Zápis z 7. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 9.9.2019 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana, Svobodová Dana, Engel Kamil, Přemysl Fučík 

Omluven:  

Hosté:  

  

  

 

Program jednání:  

1. Podnět na schůzi výborů místních částí - parkování v ulici Mírová  

2. Projednání smlouvy o poskytování služeb s Paulla s.r.o. 

3. Urgence nesplněných úkolů – zeleň – p. Doupalová 

4. Údržba zeleně – nové požadavky 

5. Vzdání se předkupního práva ve věci p.č. 439/16 KÚ Lověšice u 
Přerova 

6. Urgence ze Zápisu z 3. jednání místní části místního výboru Lověšice 
ze dne 17.4.2019 – bod 6. – Žádost o umístění kamery městského 
monitorovacího zařízení 

7. Urgence ze Zápisu z 3. jednání místní části místního výboru Lověšice 
ze dne 17.4.2019 – bod 13. Havarijní stav chodníku v podjezdu 

8. Povodí Moravy – vyčištění Svodnice – úkol trvá viz. Zápis č.5 a 6 

9. Úkoly pro členy MČ 

10. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

12. Závěr 

  

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 – Projednáno. 
 
Bod 2 –  Projednáno, schváleno. Žádáme o urychlení uzavření smlouvy. 
 
Bod 3 –  Zápis z 1. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 6.3.2019 – bod 
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 – doposud nesplněno 
Zápis z 1. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 6.3.2019 – bod 4/1/2019 
Žádost o posouzení stavu jehličnanu v ulici Drážní před domem č.p.13 + případné pokácení  
– doposud nesplněno 
Točna autobusu – v minulosti jsme žádali o vykácení suché lípy, bylo přislíbeno, že bude 
vykáceno ve vegetačním období specializovanou firmou – doposud nesplněno 
 



Bod 4 – V ulici Mírová před domem č.p. 213/80 je zcela suchý jehličnan, hrozí jeho pád do 
vozovky a na chodník. Žádáme okamžité vykácení. 
Ulice Mírová č.p. 66/34 – pokácení suchého javorku a vysázení nového. 
Vysázení nových kusů Javorkou, které uhynuly po nešetrném prořezu – přislíbil Bohumil 
Střelec – jednatel společnosti emailem 27.2.2017 
 
Bod 5 – Souhlasíme. 
 
Bod 6 - Urgence ze Zápisu z 3. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 
17.4.2019 – bod 13. Žádost o umístění kamery městského monitorovacího systému 
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 níže. 
 
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 
 
Bod 7 - Urgence ze Zápisu z 3. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 
17.4.2019 – bod 13. Havarijní stav chodníku v podjezdu : 
Havarijní stav chodníku v podjezdu 
Žádáme o opravu chodníku pod podjezdem. Chodník se dlouhodobě nachází v havarijním 
stavu - 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 8 - Povodí Moravy – vyčištění Svodnice – úkol trvá viz. Zápis č.5 a 6 
Po opravě mostu U sokolovny není zajištěn plynulý odtok vody, v místě mostu se vytváří 
tůně, ve které zahnívá voda a v místě se šíří zápach. Most se nachází v blízkosti domů, nutno 
požádat Povodí Moravy – správce vodního toku o zajištění průtočnosti celého vodního toku. 
 



Bod 9    Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

   

 

Bod 10       Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

2/7/2019 Projednání smlouvy o poskytování služeb s Paulla s.r.o. 
Projednáno, schváleno. Žádáme o urychlení uzavření 
smlouvy. 
 

Okamžitě  
 

5/7/2019 Vzdání se předkupního práva ve věci p.č. 439/16 KÚ 
Lověšice u Přerova 
Soulasíme. 
 

 

3/7/2019 Urgence nesplněných úkolů – zeleň – p. Doupalová 

Zápis z 1. jednání místní části místního výboru Lověšice 
ze dne 6.3.2019 – bod 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 
– doposud nesplněno 
Zápis z 1. jednání místní části místního výboru Lověšice 
ze dne 6.3.2019 – bod 4/1/2019 Žádost o posouzení 
stavu jehličnanu v ulici Drážní před domem č.p.13 + 
případné pokácení  
– doposud nesplněno 
Točna autobusu – v minulosti jsme žádali o vykácení 
suché lípy, bylo přislíbeno, že bude vykáceno ve 
vegetačním období specializovanou firmou – doposud 
nesplněno 
 

pí. Doupalová 

4/7/2019 Údržba zeleně 

V ulici Mírová před domem č.p. 213/80 je zcela suchý 
jehličnan, hrozí jeho pád do vozovky a na chodník. 
Žádáme okamžité vykácení. 
Ulice Mírová č.p. 66/34 – pokácení suchého javorku a 
vysázení nového. 
Vysázení nových kusů Javorkou, které uhynuly po 
nešetrném prořezu – přislíbil Bohumil Střelec – jednatel 

pí. Doupalová 



společnosti emailem 27.2.2019 

7/7/2019 Urgence ze Zápisu z 3. jednání místní části místního 
výboru Lověšice ze dne 17.4.2019 – bod 13. Havarijní 
stav chodníku v podjezdu 
Žádáme o opravu chodníku pod podjezdem. Chodník se 
dlouhodobě nachází v havarijním stavu - 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. 
 

p.Štajnar 
+p.Salaba 

8/7/2019 Povodí Moravy – vyčištění Svodnice – úkol trvá viz. Zápis 
č.5 a 6 
Po opravě mostu U sokolovny není zajištěn plynulý odtok 
vody, v místě mostu se vytváří tůně, ve které zahnívá 
voda a v místě se šíří zápach. Most se nachází v blízkosti 
domů. nutno požádat Povodí Moravy – správce vodního 
toku o zajištění průtočnosti vodního toku. 
 

p.Štajnar 

 

Bod   11   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

6/7/2019 Urgence ze Zápisu z 3. jednání místní části místního 
výboru Lověšice ze dne 17.4.2019 – bod 6. – Žádost o 
umístění kamery městského monitorovacího zařízení. 
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 níže. 
 

Ing. Navrátil 

 

 

 



Bod   12  Závěr  

Zapsala: Hrutkaiová Eva – předsedkyně MV   

Dne:   9.9.2019  Podpis 

 
Přílohy:              
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


