
Zápis z 18. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 26.3.2021 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Engel Kamil, Dana Svobodová, Kováčová Dana, Přemysl Fučík 

Omluven: --- 

Hosté: --- 

  

  

 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 – Klidová zóna, II. etapa výsadby - projednáno 

Bod 2 –  Vyjádření místního výboru k prodeji pozemků 418/1 a 245/2 KÚ Lověšice – 

nesouhlasíme. NESOUHLASÍME s prodejem části parcely číslo 418/1. V této části nám již 

několik let vzniká "Klidová zóna". Vysazujeme nové stromy, keře atd. Pozemek nejde 

prodat!!! 

NESOUHLASÍME ani s prodejem parcely číslo 245/2, tuto parcelu má dlouhodobě v pronajatu 
od Magistrátu pan Zich, který ji udržuje v bezvadném stavu. 
V případě prodeje bychom ji raději prodali místnímu občanovi, který se o pozemek 
dlouhodobě stará.  
Mimo jiné je v této části uvažována výstavba rychlotratě na Brno. 
 

Bod 3 –  Vyjádření místního výboru k prodeji pozemků ŘSD, souhlasíme s uzavřením směnné 
smlouvy. 

Bod 4 –  5/17/2021 Žádost o cenovou nabídku na Vánoční osvětlení - Žádáme o cenovou 
nabídku na doplnění Vánočního osvětlení 8 kusů. 

Program jednání:  

1. Klidová zóna, II. etapa výsadby 

2. Vyjádření místního výboru k prodeji pozemků 418/1 a 245/2 

3. Vyjádření místního výboru k prodeji pozemků ŘSD 

4. 5/17/2021 Žádost o cenovou nabídku na Vánoční osvětlení 

5. Oprava pískovcového kříže na hřbitově 

6. Žádost o výkup pozemku parc.č. 434/2 KÚ Horní Moštěnice 

7. Odstranění odstaveného vozidla 

8. Zavedení pískovcového kříže do majetku Města Přerova 

9. Žádost o sdělení 

10. Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

11. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

13. Závěr 



 
Bod 5 –   Oprava pískovcového kříže na hřbitově – Žádáme o vystavení objednávky na opravu 
pískovcového kříže na hřbitově. Předpokládaná cena dle CN 65 000kč. Cenová nabídka 
v příloze.  
 
Bod 6 –   Žádost o výkup pozemku parc.číslo 434/2 KÚ Horní Moštěnice – Žádáme o výkup 
parcely č. 434/2 KÚ Horní Moštěnice o výměře 1444 m2 (naproti firmy JAP). Na tomto cizím 
pozemku v dobách dávno minulých byla vybudována autobusová zastávka MHD a točna 
autobusu MHD. Stavby leží na cizím pozemku, což nám blokuje zřízení veřejného osvětlení na 
této zastávce MHD. Na vybudování tohoto osvětlení již máme zpracovaný i projekt, současný 
majitel však nesouhlasí s umístěním lampy. Žádáme tedy o majetkoprávní nápravu. 
 
Bod 7 –   Odstranění odstaveného vozidla – Žádáme o odstranění odstaveného vozidla  
3AP 15 18. Vozidlo je odstaveno na městském pozemku naproti sokolovny. Vozidlo je bez 
platné SPZ a na místě stojí déle jako 2 roky. 
 
Bod 8 – Žádáme o zavedení pískovcového kříže z roku 1855 umístěného u železniční trati 
z na Brno do majetku Města Přerova. Tento kříž je nutno rovněž opravit a to bychom chtěli, 
aby bylo dáno do plánu oprav z rozpočtu města na rok 2022. 
 
Bod 9 – Žádáme o sdělení, kdo a kdy bude opravovat pomníček v ulici Moštěnská (pomník 
obětem 2. světové války z Lověšic). 

 
 
 
Bod 10    Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

   

 



Bod 11      Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

2/18/2021 Vyjádření místního výboru k prodeji pozemků 418/1 a 
245/2 KÚ Lověšice – nesouhlasíme. NESOUHLASÍME s 
prodejem části parcely číslo 418/1. V této části nám již 
několik let vzniká "Klidová zóna". Vysazujeme nové 
stromy, keře atd. Pozemek nejde prodat!!! 
NESOUHLASÍME ani s prodejem parcely číslo 245/2, tuto 
parcelu má dlouhodobě v pronajatu od Magistrátu pan 
Zich, který ji udržuje v bezvadném stavu. 
 
V případě prodeje bychom ji raději prodali místnímu 
občanovi, který se o pozemek dlouhodobě stará.  
Mimo jiné je v této části uvažována výstavba rychlotratě 
na Brno. 
 

Šárka Šindlerová, 
DiS. 

3/18/2021 Vyjádření místního výboru k prodeji pozemků ŘSD, 
souhlasíme s uzavřením směnné smlouvy. 

Marcela Poláková  
 

4/18/2021 5/17/2021 Žádost o cenovou nabídku na Vánoční 
osvětlení - Žádáme o cenovou nabídku na doplnění 
Vánočního osvětlení 8 kusů. 

Školoud, Kašíková 

5/18/2021 Oprava pískovcového kříže na hřbitově – Žádáme o 
vystavení objednávky na opravu pískovcového kříže na 
hřbitově. Předpokládaná cena dle CN 65 000kč. Cenová 
nabídka v příloze. 

Petr Matula, tel. 
581 268 464 

6/18/2021 Žádost o výkup pozemku KÚ 434/2 KÚ Horní Moštěnice – 
Žádáme o výkup parcely č. 434/2 KÚ Horní Moštěnice 
(naproti firmy JAP). Na tomto cizím pozemku v dobách 
dávno minulých byla vybudována autobusová zastávka 
MHD a točna autobusu MHD. Stavby leží na cizím 
pozemku, což nám blokuje zřízení veřejného osvětlení na 
této zastávce MHD. Na vybudování tohoto osvětlení již 
máme zpracovaný i projekt, současný majitel však 
nesouhlasí s umístěním lampy. Žádáme tedy o 
majetkoprávní nápravu. 

Michal Zácha 

7/18/2021 Odstranění odstaveného vozidla – Žádáme o odstranění 
odstaveného vozidla  
3AP 15 18. Vozidlo je odstaveno na městském pozemku 
naproti sokolovny. Vozidlo je bez platné SPZ a na místě 
stojí déle jako 2 roky. 

 



 
9/18/2021 Žádáme o sdělení, kdo a kdy bude opravovat pomníček v 

ulici Moštěnská (pomník obětem 2. světové války 
z Lověšic). 
 

Petr Matula, tel. 
581 268 464 

 

Bod  12   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

8/18/2021 Žádáme o zavedení pískovcového kříže u železniční 
trati na Brno do majetku Města Přerova.  
Tento kříž je nutno rovněž opravit a to bychom chtěli, 
aby bylo dáno do plánu oprav z rozpočtu města na 
rok 2022. 

Petr Matula, tel. 
581 268 464 

 

Bod   13  Závěr       

Zapsal: Engel Kamil – člen MV        Dne:  26.3.2021 Podpis 
 
Přílohy:            - záznam z jednání – parkování v obci 
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


