
Zápis z 24. jednání místní části místního výboru Lověšice 

ze dne 25.8.2022 
vv Místojednání: Úřadovna Lovesice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva - předseda 
Dana Svobodová 
Přemysl Fučík 
Engel Kamil 

Omluven: Dana Kováčová 
Hosté: 

Program jednání: 
1. Akce pro rok 2022 
2. Plán akce rok 2023 

. Přístupová komunikace Bergasto 
Sklad pneu 

. Sečení dvorního traktu úřadovny 
Hřbitov - oprava dláždění okolo hrobů 

. Doplnění dopravního Značení křižovatky silnice 0557 S ulicí Drážní 

. Úkoly pro členy místního výboru 

. Žádosti a podněty směrované na MMPr 
10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Looo\ı_owu`ı;ı>u.› 

11. Závěr 

Stručný Zápis Z jednání: 

Bod 1 

vv Oprava střechy na úřadovně: Žádáme o opravu střechy úřadovny v Lovesicích v letošním roce. 
Podklady zaslány. 

Bod 2 

Financování Z rozpočtu města Přerova 

1. Vybudování podélného, parkovacího stání v ul. Mírová včetně částečné opravy chodníku a 
přípojek dešťové kanalizace od jednotlivých nemovitostí. Včas vyzvat majitele nemovitostí, 
aby si opravili Ostatní své domovní přípojkyllll 

2. Vyřešení kritické křižovatky silnic I/55 a 0557 u hřbitova - Zatím nepředložen návrh 
3. Oprava povrchu vozovky v ulici Mírová, od křižovatky u školky směrem k Parku - oprava 

v místech, které byly vyřezány před 15 lety Z důvodu uložení plynofikace a kanalizace, 
velké výškové rozdíly, chybějící asfalt, úprava šachet, značné otřesy při průjezdu vozidel. 
Předpokládaná cena 900 tis. Kč. 

4. Oprava chodníků - projekt zpracován na dílčí části, realizace dle fin. možností



LDoo\ı_o\u-ı 

. Kaplička - oprava střechy Z Iámané břidlice. Předpokládaná cena 950 tis. Kč HAVARIJNÍ!!! 
Dělnický dům - kompletní výměna parket na sále. Předpokládaná cena 900 tis. Kč. 

. Úřadovna - oprava dvorního traktu, předpoklad 600 tis. Kč 

. Revitalizace parku - Objednán projekt, spoluúčast na financování 

. Klidová zóna - řeší se projekt 

Dlouhodobé akce - zásobník 

10. Vybudování cyklostezky směr Újezdec kolem Svodnìce, na Bochoř kolem železničnítrati 
na Brno a dále propojit na Věžky a Vlkoš. 

11. Oprava hřbitovních zdí 
12. Rekonstrukce komunikace Moštěnská - cyklostezka 
13. Oprava pískovcového kříže u trati v Lověšicích. Předběžná cena 200 tis. Kč - Zatím není 

v majetku, řešeno. 

vı ı Bod 3 Prıstupova komunikace Bergasto vyjádření MV 
Dobrý den pane Kovařík, 
po prostudování a projednání zaslaných materiálů ve výboru Místní části Lověšice, posíláme 
naše stanovisko. 

Projekt řešíjen nové a rekonstrukci stávajícího oplocení se zřízením nových bran. 
V projektu není vůbec řešena přístupová komunikace, která je celý rok hojně využívána 
cyklisty a pěšími. Bude docházet ke kolizi a máme za to, že tato stávající komunikace není 
navržena jak šířkově, tak ani zátěžově na provoz těžké manipulační techniky. To znamená, že 
provozem nákladních aut o tonáži až 48 tun, (max. povolená hmotnost v ČR), dojde k totálnı 
devastaci už dnes poškozené komunikace a zničení i přilehlých okolních pozemků. 
Prostorové podmínky v místě uvažovaného provozu jsou špatné. 

Řešení křižovatky silnice I/55 a 0557 je Stále v nedohlednu, hustota provozu na I/55 
neumožňuje plynulé odbočení doleva ani rovný průjezd na ulici Nivky k JAPu, tvoří se kolony 
až do podjezdu. A do tohoto ještě najíždění nákladních vozidel!!!!! 

Jako vhodnější a méně riskantní řešení vjezdu do areálu se nám jeví brána č.3 od Signalbau, 
která by mohla sloužit, jak na vjezd, tak i výjezd, S tím, že je i zde nutno u příjezdové 
komunikace řešit samostatný pruh pro cyklisty!!! 

Vlastníkem místní komunikace ul. Mostěnská, parcela číslo 464, je Statutární město Přerov. 
V pasportu místních komunikaci musí být uvedeny šířkové parametry, únosnost atd. 
Současný stav komunikace Moštěnská je kritický, nejsou Zde osazeny ani silniční obrubníky. 
Přikládáme aktuální foto. 

Z projektu neníjasné: 
- S provozem kolika vozidel denně je počítáno 
-jaká je použita rychlost vozidel ve výpočtu vlečné křivky 
-jaká je počítána tonáž vozidel 
-jak bude zajištěna bezpečná průjezdnost křižovatky od Lověšic 
-jak bude řešena bezpečnost chodců a cyklistů

ı



vıv -jak bude řešena oprava, rekonstrukce, rozsırení vozovky 

Stavební úřad by měl řešit, nejen povolení sjezdu, zřízení nových bran, ale i kvalitu, únosnost 
a technické řešení celé příjezdové komunikacellll

< (D< IE3 e, že pochopíte obavu O životy našich Spoluobčanů. 

Žádáme O naši st při jakémkoliv dalším projednávání. =\ ñ‹N 

Bod 4 
ı ı v ' ı Sklad pneu - Nebyli jsme obeznameni s planovanou stavbou na parcele c. 434/1 KU Hornı 

Moštěnice, kdy tato stavba sousedí přímo shřbitovem místní části Lověšice. Žádáme O 
vv proverení, zdali není okolo hřbitova ochranné pásmo. 

Bod 5 

ıv vı ıv Sečení dvorního traktu uradovny zadáme o sečení trávníku dvorního traktu uradovny 

Bod 6 

ıv ıv Hřbitov - oprava dlazdění okolo hrobů. Žádáme O provedení opravy dlazdění okolo hrobů na 
hřbitově. 

Bod 7 

vv ıv ı Vı ı 
! 

v ı Doplnění dopravního značení krìzovatky Silnice 0557 Sulicí Draznı. Zadame O dop nenı 
dopravní značek hlavní Silnice, neboť vozidla vyjíždějící Z podjezdu dávají přednost zprava, 
neboť si myslí, že jsou na neznačené křižovatce. Žádáme O doplnění Značení oboustranně.



Bod 8 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 
jednání MV/rok Termín 

Plnění 
1/ 24/ Z022 - 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované na MMPr 
vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

jednání MV/rok Termín plnenı 

1/24/2022 Oprava střechy na úřadovně: Žádáme o opravu 
střechy úřadovny vLověšicích vletošním roce. 
Podklady zaslány. 

p. Doležel 

Z/24/2022 Plán odeslán 28.7.2022 viZ bod 2. 

3/ 24/2022 Viz text bod 3. p. Salaba 

4/24/2022 Sklad pneu - Nebyli jsme obeznámeni 
S plánovanou stavbou na parc. Č. 434/1 KÚ Horní 
Moštěnice, kdy tato stavba sousedí přímo 
shřbitovem místní části Lověšice. Žádáme O 

p. Dohnal



prověření, zdali není okolo hřbitova ochranné 
pásmo. 

5/ 24/ 2022 Sečení dvorního traktu úřadovny - žádáme o 
sečení trávníku dvorního traktu úřadovny 

p. Doležel 

6/ 24/ 2022 Hřbitov - oprava dláždění okolo hrobů. Žádáme O 
provedení opravy dláždění okolo hrobů na 
hřbitově. 

p. Holas 

7/ 24/ Z022 Doplnění dopravního Značení krìzovatky silnice 
0557 S ulicí Drážní. Žádáme o doplnění dopravní 
značek hlavní silnice, neboť vozidla vyjíždějící 
Z podjezdu dávají přednost Zprava, neboť si myslí, 
že jsou na neznačené křižovatce. Žádáme o 
doplněníZnačeníoboustranně. 

MAJ 
A.SaIaba 

Bod 10 Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
jednání MV/rok Termín plněnı 

1/24/2022 

2/ 24/ 2022 

Bod 11 Závěr 

Zapsal: Engel Kamil- člen MV Dne: 25. 8. 2022 Podpis 

Přílohy: 
Obdrží: - primátor 

- Kancelář primátora


