
Zápis z 17. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 9.2.2021 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Engel Kamil, Dana Svobodová, Kováčová Dana, Přemysl Fučík 
Omluven: --- 

Hosté: --- 

 

 

Stručný zápis z jednání: 

 

Bod 1 – Nesouhlasíme s rozšířením a zřízením nového sjezdu, neboť obyvatelé místní části 

Lověšice jsou již nyní přetíženi emisemi hluku, prachu a vibracemi ze stávajících provozů 

blízké železnice a Resty Dakon. V blízké budoucnosti se ještě zhorší životní prostředí místních 

obyvatel především v ulicích Mírová a U sokolovny a to z provozu dálnice D1. Dalším 

důvodem je i skutečnost, že v této zastavěné části obce chybí přístupový chodník 

k nemovitostem. 

Z uvedených důvodů nesouhlasíme ani se zřízením kanalizační přípojky pro uvažovanou 

výstavbu výrobní haly. 

Pokud by k povolení žádostí, či později stavby haly došlo i přes náš odpor požadujeme, aby 

výstavba byla podmíněna vybudováním nového samostatného dopravního napojení 

výhradně ze silnice II/436 v k.ú. Lověšice, prostřednictvím silnice III/0557, přesně dle 

připomínky Odd. koncepce a rozvoje města. A samozřejmě by projekt měl být podroben 

zjišťovacímu řízení EIA. 

 

Bod 2 –  Dělnický dům – oprava okapu ve dvoře a oplechování u vstupu do budovy z ulice 

Mírová. 

 

Program jednání:  

1. Žádost o uzavření smlouvy provést stavbu Waridelta reality 
2. Dělnický dům – oprava okapu ve dvoře a oplechování u vstupu 

3. Hřbitov oprava chodníků 

4. Urgence: Nákup stromků na výsadbu v klidové zóně 

5. Žádost o Vánoční výzdobu obce 

6. Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

7. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 



 
 

Bod 3 –  Hřbitov oprava a doplnění chodníků: 

- Žádáme o předláždění stávajícího chodníku od vstupní brány po kříž.  

- Zřízení nových chodníčků kolem všech hrobů, včetně zadláždění kolem studny a přístupu 
k ní od branky.  

- Oprava havarijního stavu rozpadající se kamenné obvodové zídky. 

- Oprava venkovního přístupového chodníku na hřbitov včetně demontáže již nevyužívaných, 
úprava terénu, zatravnění 

Bod 4 –  Urgence: zaslání cenové nabídky na nákup stromků na výsadbu v klidové zóně. 2x 
lípa srdčitá, 3x dřín, 3x kdoule, 20x svída, 20x kalina. Náhradní výsadba. 
 
 

Bod 5 –  Žádáme o přidání pouliční Vánoční výzdoby i v ulici Mírová (v ulici kulturního domu) 
a U parku, ke každé lampě VO. Celkem 8 kusů. 
 
 

Bod 6    Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín plnění 

   

 

Bod 7      Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

ořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/17/2021 Nesouhlasíme s rozšířením a zřízením nového sjezdu, 
neboť obyvatelé místní části Lověšice jsou již nyní 
přetíženi emisemi hluku, prachu a vibracemi ze 
stávajících provozů blízké železnice a Resty Dakon. 
V blízké budoucnosti se ještě zhorší životní prostředí 
místních obyvatel především v ulicích Mírová a U 
sokolovny a to z provozu dálnice D1. Dalším důvodem je 
i skutečnost, že v této zastavěné části obce chybí 
přístupový chodník k nemovitostem. 
Z uvedených důvodů nesouhlasíme ani se zřízením 
kanalizační přípojky pro uvažovanou výstavbu výrobní 
haly. 

Jan Štajnar 



Pokud by k povolení žádostí, či později stavby haly došlo 
i přes náš odpor požadujeme, aby výstavba byla 
podmíněna vybudováním nového samostatného 
dopravního napojení výhradně ze silnice II/436 v k.ú. 
Lověšice, prostřednictvím silnice III/0557, přesně dle 
připomínky Odd. koncepce a rozvoje města. A 
samozřejmě by projekt měl být podroben zjišťovacímu 
řízení EIA. 

2/17/2021 Dělnický dům – oprava okapu ve dvoře a oplechování u 
vstupu do budovy z ulice Mírová. Již projednáno, bude 
realizováno, až to povětrnostní podmínky dovolí. 

p. Ministrová 

3/17/2021 Hřbitov oprava a doplnění chodníků: 
- Žádáme o předláždění stávajícího chodníku od vstupní 
brány po kříž.  
- Zřízení nových chodníčků kolem všech hrobů, včetně 
zadláždění kolem studny a přístupu k ní od branky.  
- Oprava havarijního stavu rozpadající se kamenné 
obvodové zídky. 
- Oprava venkovního přístupového chodníku na hřbitov 
včetně demontáže již nevyužívaných, úprava terénu, 
zatravnění 

 

4/17/2021 Urgence: zaslání cenové nabídky na nákup stromků na 
výsadbu v klidové zóně. 2x lípa srdčitá, 3x dřín, 3x 
kdoule, 20x svída, 20x kalina. Náhradní výsadba. 

 

5/17/2021 Žádáme o přidání pouliční Vánoční výzdoby i v ulici 
Mírová (v ulici kulturního domu) a U parku, ke každé 
lampě VO. Celkem 8 kusů. 

p. Kašíková 

 

Bod 8   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

   

 

Bod   9  Závěr       

Zapsal: Engel Kamil – člen MV        Dne:  9.2.2021 Podpis 
 
Přílohy:             
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


