
Zápis z 26. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 8.11.2022 
vv Místojednáníz Úřadovna Lovesice 

Přítomní: Hrutkaiová Eva - předseda 
Dana Svobodová 
Kamil Engel 
Dana Kováčová 

Omluven: Přemysl Fučík 
Hosté: E. N., K. G., T. G. 

Program jednání: 
1. Rekonstrukce místní komunikace v ulici Mírová 
2. Znečištěná komunikace 

. Urgence: Porušování zákazu vjezdu nad 12 tun 
Urgence ze zápisu 3/2019 Z 17.4.2019 - Žádost O umístění kamery 
městského monitorovacího systému 

. Oprava chodníku v ulici Mírová 
Rozpočet 2023 

. Beseda se seniory 12.11.2022 

. Rozsvěcení Stromku 27.11.2022 

. VOLBY 2023 
10. Žádáme o vybudování nové komunikace k areálu Resta dakon 

mimo obec Lověšice 
11. Úkoly pro členy místního výboru 
12. Žádosti a podněty Směrované na MMPr 
13. Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
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14. Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 - Žádáme majitele místní komunikace na p. č. 508/2 Zdůvodu propadu vozovky a 

výrazného nárůstu hluku o její rekonstrukci. V této ulici chybí přístupová komunikace pro pěší 
vv kjejím nemovitostem, proto žádáme O doplnění komunikace pro pesí včetně osvětlení, 

odkanalizování v souladu S legislativou. 

Bod 2 - Žádáme majitele místní komunikace na p. č. 508/2 O zajištění jejího sjízdného a 

schůdného stavu. Tato komunikace je zatížena nákladní dopravou, čímž dochází kjejímu 
velkému znečištění, ale už nedochází kjejímu řádnému úklidu. Proto žádáme majitele o 
zajištění pravidelného úklidu dle aktuálního znečištění. 

v V v vvı Bod 3 Urgence: Porusování zákazu vjezdu vozidel S hmotností nad 12 tun Zádáme o castejsı 
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, které po celé dny kyvadlově projíždějí obcí. Projíždějícívozidla nám 
vv 

ničí pod svou zátezíjiž dost poničenou komunikaci. 

Bod 4 - Žádost o umístění kamery městského monitorovacího systému, za účelem zvýšení 
dohledu vobci, především Z důvodu prevence kriminality a dohledu nad dodržováním 
vyhlášky na zemních komunikacích v obci. 

ıv vvıvı Navrhujme umístění v blízkosti mateřske skoly, jedná se o nejfrekventovanejsı cast obce. 

V obci se dlouhodobě potýkáme S nedodržováním zákazu vjezdu nad 12 t. Dle sdělení Městské 
policie nemohou vykonávat v místní části Lověšice preventivní a hlídkovou činnost, ale 
pouze výjezdy na telefonické oznámení. 

Bod 5 - Oprava chodníku v ulici Mírová - realizace první etapy od Mateřské školky po hostinec 
Na Baště. Stavební povolení aktualizováno. 

Bod 6 - Rozpočet 2023 
Lověšice, 520 obyvatel, částka 1 040 tis. Kč 
Kultura 6 % - naplánováno 40 tis. 
Akce: úřadovna - oprava střechy, Dělnický dům - oprava sklepa, Projekt- odstavný pruh V ulici 
Mírová, Projekt- obnova parku (revitalizace návsí), Studie - odpočinková zóna 

Bod 7 - Beseda se seniory 12.11.2022 

Bod 8 - Rozsvěcení stromku 27.11.2022 

Bod 9 - VOLBY 2023 - Vzhledem k tomu, že v příštím roce budou volby do MV ve všech místních 
částech, oslovujeme všechny občany, kteří by měli zájem pracovat a podílet se na zlepšování 
naší místní části a zajišťovat její chod, aby se nahlásili paní Hrutkaiové. 

Bod 10 - Žádáme O vybudování nové přístupové komunikace k areálu Resta dakon mimo obec 
Lověšice: Situace v obci je neúnosná,J3rovoz Resty Dakon dlouhodobě obtěžuje život místních 
občanů značným množstvím projíždějících vozidel jejichž počet se stále zvyšujg, otřesy domů, 
bláto na vozovce, kterému nelze zabránit!!! V rámci výstavby úseku dálnice D1 se bude 
realizovat přeložka komunikace na Bochoř, žádáme o zřízení nového sjezdu Z této komunikace 
včetně nové komunikace. Tím by byl provoz Resty Dakon zcela odkloněn úplně mimo obec 
Lověšice. Žádáme O svolání jednání odpovědných zástupců Města Přerova,_jednatele Resty 
Dakon a MV Lověšice za účelem projednání záměru a stanovení dalšího postupu. 

Bod 11 Úkoly pro členy místního výboru 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 
jednání MV/rok Termín 

Plnění 
1/26/Z022 -



Bod 12 Žádosti a podněty směrované na MMPr 

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

1/ze/2022 Žádáme majitele místní komunikace na p. č. 508/2 
Zdůvodu propadu vozovky a výrazného nárůstu 
hluku, o její rekonstrukci. V této ulici chybí přístupová 
komunikace pro pěší kjejím nemovitostem, proto 
žádáme o doplnění komunikace pro pěší včetně 
osvětlení, odkanalizování v souladu S legislativou. 

p. Holas 

Z/ze/2022 Žádáme majitele místní komunikace na p. č. 508/2 o 
zajištění jejího sjízdného a Schůdného stavu. Tato 
komunikace je Zatížena nákladní dopravou, čímž 
dochází k jejímu velkému znečištění, ale už nedochází 
kjejímu řádnému úklidu. Proto žádáme majitele o 
zajištění pravidelného úklidu dle aktuálního 
znečištění. 

3/26/2022 Urgence: 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, které po celé dny kyvadlově projíždějí obcí. 
Projíždějící vozidla nám ničí pod svou zátěží již dost 
poničenou komunikaci. 

PČR, Městská 
policie 

4/ 26/ 2022 Žádost O umístění kamery městského monitorovacího 
systému, za účelem zvýšení dohledu v obci, 
především Z důvodu prevence kriminality a dohledu 
nad dodržováním vyhlášky na zemních komunikacích 
v obci. 
Navrhujme umístění V blízkosti mateřské školy, jedná 
se O nejfrekventovanější část obce. 
V obci se dlouhodobě potýkáme S nedodržováním 
zákazu vjezdu nad 12 t. Dle sdělení Městské policie 
nemohou vykonávat v místní části Lověšice 
preventivní a hlídkovou činnost, ale pouze výjezdy 
na telefonické oznámení. 

5/26/Z022 Oprava chodníku v ulici Mírová - realizace prvníetapy 
od Mateřské školky po hostinec Na Baště. Stavební 
povolení aktualizováno. 

p. Holas



Bod 13 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/čísl 
O jednání 
MV/ rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnos 

10/26/202
2 

Bod 14 Závěr 

Zapsal: Engel Kamil- člen MV Dne: 8.11.2022 Podpıs 

vı Prılohy: 
Obdrží: 

Žádáme O vybudování nové přístupové komunikace k areálu 
Resta dakon mimo obec Lověšice: Situace v obcije neúnosná, 
provoz Resty Dakon dlouhodobě obtěžuje život místních 
občanů značným množstvím projíždějících vozidel jejichž 
počet se stále zvyšuje, otřesy domů, bláto na vozovce, 
kterému nelze zabránit!!! V rámci výstavby úseku dálnice D1 
se bude realizovat přeložka komunikace na Bochoř, žádáme 
O zřízení nového sjezdu Ztéto komunikace včetně nové 
komunikace. Tím by byl provoz Resty Dakon Zcela odkloněn 
úplně mimo obec Lověšice. Žádáme O svolání jednání 
odpovědných zástupců Města Přerova, jednatele Resty 
Dakon a MV Lověšice za účelem projednání záměru a 
Stanovení dalšího postupu. 

- primátor 
- Kancelář primátora 

Termın plnenı


