
Zápis z 25. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 4.10.2022 

Místojednáníz Úřadovna Lověšice 
Přítomní: Hrutkaiová Eva - předseda 

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

Program jednání: 
1. Porušování zákazu vjezdu nad 12 tun 
2. Oprava stropu Sklepu v Dělnické domě 

. Plán rozpočtu na rok 2023 
Úkoly pro členy místního výboru 

. Žádosti a podněty Směrované na MMPr 

. Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

. Závěr 
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Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 - Porušování zákazu vjezdu vozidel S hmotností nad 12 tun - Žádáme o častějšı 
přítomnost a kontroly PČR a Městské policie Přerov v ulici Mírová, kde V posledních dnech 
dochází ke zvýšení frekvence porušování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun. Jedná se o velká 
nákladnívozidla S vlekem, která po celé dny kyvadlově projíždějí obcí. Projíždějící vozidla nám 

vv 
ničí pod Svou zátezíjiž dost poničenou komunikaci. 

Bod 2 - Oprava stropu Sklepu v Dělnickém domě - Žádáme o vystavení objednávky na opravu 
stropu ve sklepě Dělnického domu, předběžná cena 190 tis. Z peněz na hlavu, žádáme o 
převod finančních prostředků Z opravy kaple na opravu Dělnického domu. (rok 2021 18tis. Rok 
2022 100 tis. - převod na Dělnický dům.) Realizace opravy do 31.12.2022 

Bod 3 - Plán rozpočtu na rok 2023 - zaslán. 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru 

jednání MV/rok Termín 
Plnění 

1/25/Z022 - 

Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost



v Bod 5 Zádosti a podněty směrované na MMPr 

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

1/25/2022 Porušování zákazu vjezdu vozidel s hmotností nad 
12 tun - Žádáme o častější přítomnost a kontroly 
PČR a Městské policie Přerov vulici Mírová, kde 
vposledních dnech dochází ke zvýšení frekvence 
porušování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun. Jedná 
se o velká nákladní vozidla S vlekem, která po celé 
dny kyvadlově projíždějí obcí. Projíždějící vozidla 
nám ničí pod svou zátěží již dost poničenou 
komunikaci. 

PČR, Městská 
policie 

Z/25/2022 Oprava stropu sklepu v Dělnickém domě - Žádáme 
O vystavení objednávky na opravu stropu ve sklepě 
Dělnického domu, předběžná cena 190 tis. Z peněz 
na hlavu, žádáme O převod finančních prostředků 
Z opravy kaple na opravu Dělnického domu. (rok 
2021 18tis. Rok 2022 100 tis. - převod na Dělnický 
dům.) Realizace opravy do 31.12.2022 

p. Doležel, p. 
Mikešová 

3/25/2022 v ı ı Plán rozpoctu na rok 2023 - zaslán. p. Dudıkova 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

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

1/25/2022 

Bod 7 Závěr 

Zapsal: Engel Kamil- člen MV Dne: 4.10.2022 Podpis 

Přílohy: 
Obdržíz - primátor 

- Kancelář primátora


