
ıvı vv Zápis Z 1. jednání místnı casti místního výboru Lovesice 

ze dne 28.3.2023 
vv Místojednání: Úřadovna Lovesice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva - předsedkyně 
Radoslav Šír 
Kamil Engel 
Dana Kováčová 

Omluven: - 

Hosté: Dana Svobodová 

Program jednání: 
_ Komplexní pozemková úprava k. ú. Přerov- Zřízení Sjedu 
_ Revitalizace veřejného prostranství- vystavení objednávky 
_ Stoly do kulturního domu 

Dělnický dům - oprava stropu ve sklepě 
_ Úřadovna-urgence opravy střechy 
_ Výměna svítidel v dělnickém domě 
_ Oprava zídky kolem hřbitova 
_ Úkoly pro členy místního výboru 

Žádosti a podněty směrované na MMPr 
10. Závěr 

_Looo\ıowuı_J>o›r\›ı-\ 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

Komplexní pozemková úprava k. ú. Přerov - zřízení sjezdu. Žádáme o zřízení sjezdu Z budoucı 
komunikace - přeložky komunikace Il/436 (Přerov - Bochoř) na komunikaci, VC29 viz. 

Přiložený nákres. Sjezd umožní lepší dopravní obslužnost průmyslové zóny, dle územního 
vv vv plánu (sníží dopravního zatížení místní části Lovesice, dlouhodobe rešeno)_ 

Bod 2 

Revitalizace veřejného prostranství- vystavení objednávky. Žádáme o vystavení objednávky, 
vv dle Schválené studie Z 3/2022, Ing. arch. Viktor Čechovský, (park Lovesice). 

Bod 3 

Stoly a židle do kulturního domu-vyhledat dodavatele správného a finančně dostupného typu. 

Bod 4 
Dělnický dům - oprava stropu ve sklepě. Urgence vystavení objednávky.

ı



Bod 5 
Úřadovna oprava střechy - urgence na vystavení objednávky 

Bod 6 

Výměna svítidel v Dělnickém domě, sál, přísálí a jeviště. Vystavení objednávky na výměnu za 
LED svítidla - přisazený LED panel 120 LED/50W/230V 4000K |P40, 4250lm 

Bod 7 

Oprava zídky kolem hřbitova. Žádáme o opravu zídky kolem hřbitova Zdůvodu dožití a 

rozpadání stávající zídky. Jelikož se jedná O větší a rozsáhlou akci, žádáme o financovánı 
Z prostředků MMPr. Letos příprava a příští rok realizace. 

Bod 8 Úkoly pro členy místního výboru 

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

I 

1/1/2023 Stoly a zidle do kulturního domu. Vyhledat MV Lověšice 
dodavatele správného a finančně dostupného 
typu. 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované na MMPr 

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

1/1/2023 Komplexní pozemková úprava k. ú. Přerov- zřízení p. Salaba 
sjezdu. Žádáme O zřízení sjezdu Z budoucí 
komunikace - přeložky komunikace II/436 (Přerov 
- Bochoř) na komunikaci, VC29-viz přiložený 
nákres. Sjezd umožní lepší dopravní obslužnost 
průmyslové zóny, dle územního plánu, (snížení 
dopravního zatížení místní části Lověšice, 
dlouhodobě řešeno). 

2/1/2023 Revitalizace veřejného prostranství - vystavení p. Salaba 
objednávky. Žádáme O vystavení objednávky, dle p. Školoud 
schválené studie Z 3/2022, Ing. arch. Viktor 
Čechovský, (park Lověšice). 

4/1/2023 Dělnický dům - oprava stropu ve sklepě. Urgence Ing. Roman Doležel 
vystavení objednávky.



5/1/2023 Úřadovna oprava Střechy - urgence na vystavení 
objednávky 

Ing. Roman Doležel 

6/ 1/2023 Výměna svítidel V Dělnickém domě, Sál, přísálí a 
jeviště. Vystavení objednávky na výměnu Za LED 
Svítidla - přisazený LED panel 120 LED/50W/230V 
4000K lP40 4250Im 

Ing. Roman Doležel 

7/ 1/2023 Oprava zídky kolem hřbitova. Žádáme O opravu 
zídky kolem hřbitova Z důvodu dožití a rozpadání 
Stávající zídky. Jelikož se jedná o větší a rozsáhlou 
akci, žádáme o financování Z prostředků MMPr. 
Letos příprava a příští rok realizace. 

Ing. Školoud, 
Mgr. Plháková 

Bod 10 Závěr 

Zapsal: Engel Kamil- člen MV Dne: 28. 3. 2023 

Přílohy: 

Obdrží: 

Podpis 

- primátor 
- Kancelář primátora


