
Zápis z 11. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 6.1.2020 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana, Engel Kamil, Přemysl Fučík, Dana Svobodová 

Omluven: -------- 

Hosté: -------- 

  

  

 

Program jednání:  

1. Žádost o dodání kontejnerů na nové stání v ulici Mírová 

2. Osvětlení Vánočního stromu pro rok 2020 a následující 

3. Žádost o svolání veřejného jednání – parkování v obci Lověšice 

4. Osvětlení zastávky autobusu naproti JAPu, ulice Nivky 

5. Žádáme o vystavení objednávky na zpracování návrhu znaku a vlajky 
naší obce 

6. Urgence ze zápisu 3/2019 z 17.4.2019 - Žádost o umístění kamery 
městského monitorovacího systému 

7. Žádáme o zaslání cenové nabídky k dodání stromů 

8. Úklid pozemků 

9. Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

10. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

12. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 – Žádost o dodání kontejnerů na nové stání v ulici Mírová 
Žádáme o dodání kontejnerů na tříděný odpad na nové kontejnerové stání v ulici Mírová. 
Prosíme o kontejnery na tříděný: 1ks papír, 1ks plast, 1ks sklo. 
 
Bod 2 –  Osvětlení Vánočního stromu pro rok 2020 a následující. 
Letos jsme měli velice chudobné osvětlení vánočního stromu. Do příštího roku bychom chtěli 
tento stav změnit a zrealizovat bohatší osvětlení. Současně požadujeme řešit i osvětlení 
včetně přívodu malého vánočního stromku vlevo vedle kapličky, který do budoucna nahradí 
stávající. 
Žádáme o zaslání cenové nabídky. 
 
Bod 3 –  Žádost o svolání veřejného jednání – parkování v obci Lověšice 
Žádáme o svolání veřejného jednání, navrhujeme úterý 18.2.2020 v Dělnickém domě 
v Lověšicích od 17:00 hodin. 
Žádáme pozvat: zástup Police ČR – ředitel DI, odpovědný zástupce Magistrátu města 
Přerova, zástupce Správy silnic Olomouckého kraje, odpovědný zástupce Olomouckého 
kraje (vlastník). 



 

Bod 4 – Osvětlení zastávky autobusu naproti JAPu, ulice Nivky 
Žádáme o osvětlení autobusové zastávky u JAPu. 
 
Bod 5 – Žádáme o vystavení objednávky na zpracování návrhu znaku a vlajky naší obce. 
Žádáme Vás o vystavení objednávky na zpracování návrhu znaku a vlajky naší obce u pana T. 
Termín dodání do konce ledna 2020. Cena 5 390,-  
Dodání v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. 
Náklady budou hrazeny z mimořádně plánované částky na VÝROČÍ OBCE. 
 
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. 
 
Bod 7 – Žádáme o zaslání cenové nabídky k dodání stromů pro náhradní výsadbu stromů parcely 
číslo 418/1 KÚ Lověšice u Přerova, abychom dále věděli, jak bude financováno.  
Máme zájem realizovat první etapu ještě v roce 2020. Podklady zaslány 28.10.2019 paní Haluzikové. 
 
Bod 8 – Žádáme o úklid pozemků p.č. 450/1 KÚ Lověšice u Přerova – nepronajatá část, p.č. 5852/1 
KÚ Přerov - nepronajatá část a parc.číslo 5853/1 KÚ Přerov 
 
 
Bod 9    Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání MV/ 
rok 

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 
 

1/1/2020 Žádost o dodání kontejnerů na nové stání v ulici 
Mírová 
Žádáme o dodání kontejnerů na tříděný odpad na 
nové kontejnerové stání v ulici Mírová. 
Prosíme o kontejnery na tříděný: 1ks papír, 1ks plast, 
1ks sklo. 

p. Kousalová 



2/1/2020 Osvětlení Vánočního stromu pro rok 2020 a 
následující. 
Letos jsme měli velice chudobné osvětlení vánočního 
stromu. Do příštího roku bychom chtěli tento stav 
změnit a zrealizovat bohatší osvětlení. Současně 
požadujeme řešit i osvětlení včetně přívodu malého 
vánočního stromku vlevo vedle kapličky, který do 
budoucna nahradí stávající. 
Žádáme o zaslání cenové nabídky. 
 

 

3/1/2020 Žádost o svolání veřejného jednání – parkování 
v obci Lověšice 
Žádáme o svolání veřejného jednání, navrhujeme na 
18.2.2020 v kulturním domě v Lověšicích. 
Žádáme pozvat: zástup Police ČR – ředitel DI, 
odpovědný zástupce Magistrátu města Přerova, 
zástupce Správy silnic Olomouckého kraje, 
odpovědný zástupce Olomouckého kraje (vlastník). 

p. Novotná 
Daniela 

4/1/2020 Ořezy stromů – průběžně řešeno s TS, p. Haluziková p. Doupalová 

5/1/2020 Žádáme o osvětlení autobusové zastávky u JAPu. p. Kašpárek 

6/1/2020 Žádáme Vás o vystavení objednávky na zpracování 
návrhu znaku a vlajky naší obce u pana T. Termín 
dodání do konce ledna 2020. Cena 5 390,-  
Dodání v elektronické podobě prostřednictvím e-
mailu. 
Náklady budou hrazeny z mimořádně plánované 
částky na VÝROČÍ OBCE. 
 

p. Daniela 
Novotná 

7/1/2020 Urgence ze zápisu 3/2019 z 17.4.2019 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. Dle sdělení Městské policie 
nemohou vykonávat v místní části Lověšice 
preventivní a hlídkovou činnost, ale pouze výjezdy 
na telefonické oznámení. 

Ing. Dohnal 

8/1/2020 Žádáme o zaslání cenové nabídky k dodání stromů pro 
náhradní výsadbu stromů parcely číslo 418/1 KÚ 
Lověšice u Přerova, abychom dále věděli jak bude 

p. Doupalová 



financováno.  
Máme zájem realizovat první etapu ještě v roce 2020. 
Podklady zaslány 28.10.2019 paní Haluzikové. 
- Líska 3ks 
- Svída 40ks (více druhů) 
- Kalina 40ks (více druhů) 
- Mišpule (např Domácí) 4ks 
- Dřín 4ks 
- Kdouloň (např Champion)  4ks 
- Lípa srdčitá 2ks 
- Krušina 2ks 
- Ořešák Mars (nebo podobný) 2ks 
- Kaštan jedlý 2ks 
- Hruškojeřáb 2ks 
- Moruše 3ks (2x černá, 1x bílá) 
 

9/1/2020 Žádáme o úklid pozemků p.č. 450/1 KÚ Lověšice u 
Přerova – nepronajatá část, p.č. 5852/1 KÚ Přerov - 
nepronajatá část, KÚ 5853/1 KÚ Přerov 

p. Doupalová 

 

Bod 11   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

   

 

Bod   12  Závěr  

Zapsala: Hrutkaiová Eva – předsedkyně MV  Dne:   6.1.2020 Podpis 
 
Přílohy:            - Plán výsadby pc.418-1.pdf    
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


