
Zápis z 14. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 2.6.2020 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana, Engel Kamil, Dana Svobodová, Přemysl Fučík 

Omluven: --- 

Hosté: --- 

 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 – Lokální opravy chodníků – Žádáme o opravu – předláždění chodníku u zahrádkářské 

kolonie kolem svodnice na konci ulic Drážní a Mírová, parc.č. 524/2; dále před domem ulice 

Mírová č.p. 62/3. 

Bod 2 –  Dělnický dům – rekonstrukce podlahy. Žádáme o zařazení do plánu oprav 

financovaných z rozpočtu odboru majetku MMPr na rok 2021. Jedná se o havarijní stav, 

podkladová vrstva parket je již za hranicí své životnosti. Cena cca 700 tis.Kč. 

Bod 3 –  Oprava pískovcového kříže u trati na Břeclav v Lověšicích. Dle posouzení stavu se 
jedná o havarijní stav, kde se v posudku uvádí, že hrozí jeho zřícení. Žádáme o zařazení do 
plánu oprav financovaných z rozpočtu MMPr. Odhadní cena 180 tis.Kč. 
 
Bod 4 –  Požadavek na kácení – Žádáme o pokácení modřínu a smrku na konci ulice Drážní 
parc.č. 510 u Svodnice. 
 
Bod 5 –  Protihluková opatření při provozu letiště Přerov – LOM Praha 
Provoz letiště není žádným způsobem upraven z hlediska zatížení okolních obcí hlukem.  
Úprava provozu, zavedení protihlukových opatření je standartní opatření na všech malých, 
ale i velkých letištích v ČR, ale i za našimi hranicemi. 

Program jednání:  

1. Lokální opravy chodníků 

2. Dělnický dům – rekonstrukce podlahy 

3. Oprava pískovcového kříže u trati na Břeclav v Lověšicích 

4. Požadavek na kácení  

5. Protihluková opatření při provozu letiště Přerov – LOM Praha 

6. Podnět od občanů – porušování zákazu vjezdu nad 12 tun 

7. Řez – odstranění náletových dřevin 

8. Žádost o vystavení objednávky na opravy v Dělnickém domě 

9. Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

10. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

12. Závěr 



Žádáme zpracování požadavků a stanovení opatření zajišťující snížení hlukové zátěže nad 
naší obcí. Jedním z požadavků bl mohlo být prioritní používání severního letištního okruhu, 
zakázat lety nad zastavěným územím a až do vzdálenosti 500m od nejbližší budovy. 
 Dále zapracování běžné provozní doby tak, aby se jednalo o běžnou pracovní dobu, tedy po 
– pá 8:00 – 16:00. Takové omezení by se nemuselo týkat pravidelných linek. 
Vzhledem k tomu, že se letiště nachází v blízkostí obcí, měli by stroje, které mají v úmyslu 
letiště využívat splňovat i přísnější hlukovou normu. Znamenalo by to, že by letiště mohli 
využívat jen z hlediska hluku tišší stroje. 
 
Situaci okolo hluku jsme již projednávali telefonicky s vedoucím dispečerem letiště Přerov, 
nicméně údajně není v jeho silách nám pomoci. V případě nekázně pilotů je doporučeno 
kontaktovat UCL. 
 

Bod 6 –  Podnět od občanů – porušování zákazu vjezdu nad 12 tun 
Obdrželi jsme podnět od občanů z ulice Mírová týkající se porušování dopravního značení – 
zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun. Dle sdělení občanů se jedná o 20 – 30 nákladních vozidel 
denně, které dopravní značení porušují.  
Občané si stěžují v souvislosti s porušováním zákazu vjezdu nad 12 tun na otřesy, vibrace 
v domě, na zničenou komunikaci a nečistoty a drobné kousky odlétávající z těchto vozidel. 
 
Bod 7 –  Řez – odstranění náletových dřevin 
Prosíme o provedení řezu – odstranění náletových dřevin za fotbalovým hřištěm par.č. 500 
 

Bod 8 –  Žádost o vystavení objednávky na opravy v Dělnickém domě 
Žádáme o vystavení objednávky na provedení oprav v Dělnickém domě, dle dodaných 
cenových nabídek. S tím souvisí žádost o rozpočtové opatření, převedení finančních 
prostředků z pol. 3639 (úřadovna) na pol. 3392 (Dělnický dům) ve výši 414 tis.Kč 
 

 
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 
 

1/14/2020 Lokální opravy chodníků – Žádáme o opravu – předláždění 
chodníku u zahrádkářské kolonie kolem svodnice na konci 
ulic Drážní a Mírová, parc.č. 524/2; dále před domem ulice 
Mírová č.p. 62/3. 

p. Holas 



2/14/2020 Dělnický dům – rekonstrukce podlahy. Žádáme o zařazení 
do plánu oprav financovaných z rozpočtu odboru majetku 
MMPr na rok 2021. Jedná se o havarijní stav, podkladová 
vrstva parket je již za hranicí své životnosti. Cena cca 700 
tis.Kč. 
 

p. Ministrová, 
Hyrschová 

3/14/2020 Oprava pískovcového kříže u trati na Břeclav v Lověšicích. 
Dle posouzení stavu se jedná o havarijní stav, kde se 
v posudku uvádí, že hrozí jeho zřícení. Žádáme o zařazení 
do plánu oprav financovaných z rozpočtu MMPr. Odhadní 
cena 180 tis.Kč. 

p. Matula 

4/14/2020 Požadavek na kácení – Žádáme o pokácení modřínu a 
smrku na konci ulice Drážní parc.č. 510 u Svodnice. 

 
 

p. Doupalová 

7/14/2020 Řez – odstranění náletových dřevin 
Prosíme o provedení řezu – odstranění náletových dřevin 
za fotbalovým hřištěm par.č. 500 

 

 

8/14/2020 Žádost o vystavení objednávky na opravy v Dělnickém 
domě 
Žádáme o vystavení objednávky na provedení oprav 
v Dělnickém domě, dle dodaných cenových nabídek. S tím 
souvisí žádost o rozpočtové opatření, převedení 
finančních prostředků z pol. 3639 (úřadovna) na pol. 3392 
(Dělnický dům) ve výši 414 tis.Kč 

 

p. Ministrová, 
Hyrschová 



Bod 11   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

5/14/2020 Protihluková opatření při provozu letiště Přerov – LOM 
Praha 
Provoz letiště není žádným způsobem upraven z hlediska 
zatížení okolních obcí hlukem.  
Úprava provozu, zavedení protihlukových opatření je 
standartní opatření na všech malých, ale i velkých letištích 
v ČR, ale i za našimi hranicemi. 
Žádáme zpracování požadavků a stanovení opatření 
zajišťující snížení hlukové zátěže nad naší obcí. Jedním 
z požadavků by mohlo být prioritní používání severního 
letištního okruhu, zakázat lety nad zastavěným územím a 
až do vzdálenosti 500m od nejbližší budovy. 
 Dále zapracování běžné provozní doby tak, aby se jednalo 
o běžnou pracovní dobu, tedy po – pá 8:00 – 16:00. 
Takové omezení by se nemuselo týkat pravidelných linek. 
Vzhledem k tomu, že se letiště nachází v blízkostí obcí, 
měli by stroje, které mají v úmyslu letiště využívat 
splňovat i přísnější hlukovou normu. Znamenalo by to, že 
by letiště mohli využívat jen z hlediska hluku tišší stroje. 
 
Situaci okolo hluku jsme již projednávali telefonicky 
s vedoucím dispečerem letiště Přerov, nicméně údajně 
není v jeho silách nám pomoci. V případě nekázně pilotů je 
doporučeno kontaktovat UCL. 

 

6/14/2020 Podnět od občanů – porušování zákazu vjezdu nad 12 tun 
Obdrželi jsme podnět od občanů z ulice Mírová týkající se 
porušování dopravního značení – zákaz vjezdu vozidel nad 
12 tun. Dle sdělení občanů se jedná o 20 – 30 nákladních 
vozidel denně, které dopravní značení porušují.  
Občané si stěžují v souvislosti s porušováním zákazu 
vjezdu nad 12 tun na otřesy, vibrace v domě, na zničenou 
komunikaci a nečistoty a drobné kousky odlétávající 
z těchto vozidel. 

Ing. Tomáš 
Navrátil, PČR, 
MP Přerov 

 

Bod   12  Závěr       

Zapsal: Engel Kamil – člen MV        Dne:  2.6.2020 Podpis 
 
Přílohy:            - záznam z jednání – parkování v obci 
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


