
Zápis z 21. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 14.6.2021 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Engel Kamil, Dana Svobodová, Kováčová Dana, Přemysl Fučík 

Omluven: --- 

Hosté: --- 

 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 – Obecní dům, oprava štítu – Žádáme o opravu levého štítu domu. Soused – pan H. 

zboural vedlejší dům, proto je nutná urychlená oprava rozpadajícího se štítu, jehož 

fragmenty padají na pozemek pana H. Dále je nutno zbourat nefunkční komín ve dvorní části, 

opravit komín z knihovny, odstranit zvětrané zdivo atiky, nově zpevnit, vybetonovat a 

oplechovat celý levý štít budovy úřadovny. Jedná se o náhlý havarijní stav, který nebylo 

možno předpokládat. Hrozí zde nebezpečí úrazu, pádu uvolněného předmětu na pozemek 

pana H. a na městský chodník. Proto žádáme o úhradu z finančních prostředků Magistrátu 

města Přerova. Předpokládaná cena 230 tis.Kč. 

Bod 2 – Hluk, prach a vibrace – Žádáme o prověření dodržování provozní řádu, provozu a 

emisních limitů provozovny Resta Dakon s.r.o. Občané od 12.6. od ranních až do večerních 

hodin registrují obtěžující hluk a zvýšený výskyt prachu a hluku v obci. Dle zjištění 

pravděpodobně probíhá v provozovně zpracování – drcení odpadu každý den včetně víkendu 

cca od 7:00 – 18:00. Pravděpodobně nedochází ani ke skrápění vzniklého prachu, který se šíří 

dál do obce. Pravděpodobně není dodržována ani protihluková vyhláška, především o 

víkendu. 

 
Bod 3    Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín plnění 

   

 

Program jednání:  

1. Obecní dům, oprava štítu 

2. Hluk, prach a vibrace 

3. Úkoly pro členy místního výboru 

4. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

6. Závěr 



Bod 4     Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 
Termín plnění 
 

1/21/2021 Obecní dům, oprava štítu – Žádáme o opravu levého štítu 
domu. Soused – pan H. zboural vedlejší dům, proto je 
nutná urychlená oprava rozpadajícího se štítu, jehož 
fragmenty padají na pozemek pana H. Dále je nutno 
zbourat nefunkční komín ve dvorní části, opravit komín 
z knihovny, odstranit zvětrané zdivo atiky, nově zpevnit, 
vybetonovat a oplechovat celý levý štít budovy úřadovny. 
Jedná se o náhlý havarijní stav, který nebylo možno 
předpokládat. Hrozí zde nebezpečí úrazu, pádu 
uvolněného předmětu na pozemek pana H a na městský 
chodník. Proto žádáme o úhradu z finančních prostředků 
Magistrátu města Přerova. Předpokládaná cena 230 tis.Kč. 
 

 

2/21/2021 Hluk, prach a vibrace – Žádáme o prověření dodržování 
provozní řádu, provozu a emisních limitů provozovny 
Resta Dakon s.r.o. Občané od 12.6. od ranních až do 
večerních hodin registrují obtěžující hluk a zvýšený výskyt 
prachu a hluku v obci. Dle zjištění pravděpodobně probíhá 
v provozovně zpracování – drcení odpadu každý den 
včetně víkendu cca od 7:00 – 18:00. Pravděpodobně 
nedochází ani ke skrápění vzniklého prachu, který se šíří 
dál do obce. Pravděpodobně není dodržována ani 
protihluková vyhláška, především o víkendu. 
 

 

 

Bod   5   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín plnění 

   

 

Bod   6  Závěr       

Zapsal: Engel Kamil – člen MV        Dne:  14.6.2021 Podpis 
 
Přílohy:             
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


