
5 _s fl< Qlá VI FI' vvı Zápis Z 22. jednání míst i místního výboru Lovesıce 

ze dne 24. 9. 2021 

Místojednání: Úřadovna Lověšice 
Přítomní: Hrutkaiová Eva - předseda 

Dana Svobodová 
Dana Kováčová 
Přemysl Fučík 

Omluven: Kamil Engel 
Hosté: R. Š. 

Program 
jednání: 

řJ":'>$^'!\'!" 

Křižovatka silnice I/55 S 0557 - napojování, přejiždění, přecházení 
Dopravní značení 
Úkoly pro členy místního výboru 
Žádosti a podněty Směrované na MMPr 
Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

.°" Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 Křižovatka Silnice I/55 S 0557 - napojování, přejiždění, přecházení 

Již v současné době je silnice I/55 V k. ú. Lověšice u Přerova zatížena velmi silnou silniční 
dopravou. Díky umístěnému radaru ze směru od Přerova, došlo ke zpomalení dopravy v místě 
křížení se silnicí 0557. Není však jednoduché se na I/55 Z obce po silnici 0557 nebo Z ul. 

Nivky napojit, popř. ji přejet napříč. Jezdí zde po silnici 0557 i pravidelná linka MHD, řidiči mají 
stejné problémy, ba naopak spíše větší, jelikož musejí zásadně dodržovat jízdní řád. Nemluvě 
O bezpečném přejití silnice I. třídy - v ul. Nivky silnice 0557 se nachází místní hřbitov, na který 
docházejí zejména naši starší spoluobčané. Pro ně je v současné situaci překonání silnice 
v místě křížení skoro nemožné, pokaždé je ohrožena jejich bezpečnost. Spousta místních lidí 
je zaměstnána v podniku JaP, tudíž musívýše uvedenou komunikace min. 2 X denně překonat. 
Po dokončení průpichu města Přerova a odblokování zákazu vjezdu nákladní dopravy, dojde 
ke zcela zásadnímu navýšení hustoty dopravy na výše uvedené komunikaci. Stávající stav se 
do doby dokončení dálnice D1, což je v nedohlednu, rapidně zhorší a bezpečné přejetí, resp. 
přejití bude zcela nemožné. 
Jakým způsobem bude město tuto kritickou situaci řešit? Jakým způsobem bude zajištěna 
bezpečnost chodců a řidičů v tomto místě křížení (I/55 S 0557)? Jakým způsobem bude 
zajištěno dodržování jízdního řádu autobusové dopravy MHD? Kolik dopravních nehod se 
zraněním se bude muset stát, aby se tím někdo kompetentní zabýval? 
Návrh řešení: 
„chytrý "Semafor reagující na narůstající množství vozidel Z vedlejších komunikací s možností 
ručního ovládání chodci pro bezpečné přejití silnice I. třídy č. 55



Termín řešení: co nejdříve 

Bod 2 Doplnění dopravního značení 
1. Doplněnísměrové tabule na Zlín na dopravní značce u Dělnického domu V ul. 
Mírová, (stávající stav je Ostrava, Hranice). (Čím dál častěji se řidiči jedoucí 
směrem na Zlín dostávají na konec obce, (točna BUS, ul. Brněnská) a hledají kudy 
na Zlín.) 
2. Osazení nového dopravního značení lP10a ,,SLEPÁ ULICE " v místě vjezdu 
do ul. Brněnská, (sloup veřejného osvětlení viz foto) 
3. Osazení nového dopravního značení IP 10a ,,SLEPÁ ULICE " V místě vjezdu 
do ul. Družstevní, (Sloup veřejného osvětlení viz foto) 

ıvı Pořadı/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) 
jednání MV/rok 

Zodpovědnost 
ermín 

Plnění 

Bod 3 Úkoly pro členy místního výboru 

1/22/2021 
-v 

Bod 4 Žádosti a podněty směrované na MMPr 
ıvı Pořadı/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

jednání MV/rok Termín plnění 

1/ 22/ 2021 Již v současné době je silnice I/55 v k. ú. Lověšice u 
Přerova zatížena velmi silnou silniční dopravou. Díky 
umístěnému radaru ze směru od Přerova, došlo ke 
zpomalení dopravy v místě křížení se silnicí 0557. 
Není však jednoduché se na I/55 z obce po silnici 
0557 nebo z ul. Nivky napojit, popř. ji přejet napříč. 
Jezdízde po silnici 0557 i pravidelná linka MHD, řidiči 
mají stejné problémy, ba naopak spíše větší, jelikož 
musejí zásadně dodržovat jízdní řád. Nemluvě O 
bezpečném přejití silnice I. třídy - v ul. Nivky silnice 
0557 se nachází místní hřbitov, na který docházejí 
zejména naši starší spoluobčané. Pro ně je v 
současné situaci překonání silnice vmístě křížení 
skoro nemožné, pokaždé je ohrožena jejich 
bezpečnost. Spousta místních lidí je zaměstnána v 
podniku JaP, tudíž musívýše uvedenou komunikace 
min. 2 x denně překonat. 
Po dokončení průpichu města Přerova a odblokování 
zákazu vjezdu nákladní dopravy, dojde ke zcela



Zásadnímu navýšení hustoty dopravy na výše 
uvedené komunikaci. Stávající stav se do doby 
dokončení dálnice D1, což je v nedohlednu, rapidně 
zhorší a bezpečné přejetí, resp. přejití bude zcela 
nemožné. 
Jakým způsobem bude město tuto kritickou situaci 
řešit? Jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost 
chodců a řidičů v tomto místě křížení, (I/55 S 0557)? 
Jakým způsobem bude zajištěno dodržováníjízdního 
řádu autobusové dopravy MHD? Kolik dopravních 
nehod se zraněním se bude muset stát, aby se tím 
někdo kompetentní zabýval? 

2/22/2021 Doplnění dopravního značení: 
1. Doplnění Směrové tabule na Zlín na 
dopravní značce u Dělnického domu v ul. 
Mírová, (stávající stav je Ostrava, 
Hranice). (Čím dál častěji se řidiči jedoucí 
směrem na Zlín dostávají na konec 
obce, (točna BUS, ul. Brněnská) a hledají 
kudy na Zlín.) 
2. Osazení nového dopravního značení 
|P10a ,,SLEPÁ ULICE ” v místě vjezdu 
do ul. Brněnská, (sloup veřejného 
osvětlení viz foto) 
3. Osazení nového dopravního značení 
IP ıoa „SLEPÁ ULICE “ v místě vjezdu 
do ul. Družstevní, (sloup veřejného 
osvětlení viz foto) 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
vı Pořadí/ cıslo 

jednání/ rok 
Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost/ 

Termín plnění 

1/22/2021 - 

Bod 6 Závěr 
Zapsal: Engel Kamil- člen MV Dne: 24. 9. 2021 
Podpis 

PrıIohy: záznam Z jednání - parkování v obci 
Obdrží: Kancelář primátora




