
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 6.4.2011 
  
Přítomní: Černý,Dostálová,Landsmannová,Chrudina 
Nepřítomna: Ščepitová 
 
 1. Termíny schůzí na rok 2011- 1.středa  v měsíci 
  
 2. Došlá pošta: 
   -  12.4.- zápis do MŠ Kokory,  
              - ČEZ - v obci nepůjde celý den elektrika 
   -  16.4.- sběr nebezpeč.odpadu v obci 
   -  18.4. – zasedání zastupitelstva  
- informace od hasičů -  ochrana proti požárům /vývěska / 
- Závěrečný účet města Přerova 
- Informace  - Schválené akce v obci na rok 2011 
- materiály pro práci OV- zákon o obcích,seznamy,… 
 
3. Aktivity ze strany magistrátu: 
- 16.3.2011 proběhla inventarizace na úřadovně 
- 23.3.2011 posouzení budovy statikem, 
- kontrola hasičských přístrojů na úřadovně 
- p.Vitoslavský – prohlídka kaple s kovářem( instalace vchodové mříže ) 
 
4. Velkoobjemový kontejner na domovní odpad přistaven na Lapači 1.4.2011 -   
      stálý problém - ukládání pneumatik a jiného nepatřícího odpadu 
 
5. Jarní setkání seniorů na úřadovně  Na Návsi – 9.4.2011 ve 14.00 hodin, 
    schválen finanční příspěvek OV  ve výši 1.200,- Kč na občerstvení pro seniory 
 
6. Kanálové vpusti na  ulici Čekyňská jsou některé až v havarijním stavu. 
     Fotodokumentaci a popisy zajistí  Jar.Chrudina . 
         - splněno a předáno p.Kašpárkovi  ( odbor majetku ) k posouzení a řešení. 
 
7. Dětské hřiště – údržbu provádí TSMPr .P.Doupalová  ( odbor majetku ) přislíbila, 
    že bude klást důraz na kvalitu provedené údržby. 
 
8. Komunikace U Stadionu a Pod Lesem jsou po zimě opět děravé. 
    Požadavek na aktuální zacelení děr v komunikaci  / i když jde o krátkodobé řešení/     
    předán mailem i telefonicky p.Holasovi 27.4.2011.  
    Na prohlídce místních částí spolu s TSMPr  se spojí se členy OV( J.Ščepitová,Z.Černý) 
    Kontakty na členy předány. 
  
9. Informace – schválené akce na rok 2011 požadujeme opravit.  
    Pravděpodobně omylem zařazena projektová dokumentace opravy mostu v ul. Na Hrázi  
    ( Přerov) místo požadované projekt.dokumentace v ul.U Stadionu  - II.část. 
 
10. Informace o pracovním setkání předsedů OV  28.3.2011 ve věci možnosti využití  
      veřejné služby v naší místní části. 
      Do 15.4.2011 sdělit požadavky sociál.odboru - splněno,požadavky  našeho OV předány. 
      Náš občan J.V.   souhlasí s výkonem veřejné služby v Žeravicích. 



11.  J.Dostálová upozornila na poruchu veřej.rozhlasu. 
          - splněno,nahlášeno na odbor majetku( p.Kašpárek),oprava provedena 19.4.  

 
  12. Upozornění občanů – křižovatka ulic  Na Návsi a Pod Lesem není rozlišena,řidiči   
         směřující do Kokor omylem zajíždí do ulice Pod Lesem. 
       OV žádá zvážení této situace a případné osazení dopravního značení s vyznačením    
        hlavní komunikace. 
          - žádost předána mailem p.Holasovi ( odbor majetku) 
 
13.  Různé 
      -   parkování na zeleni – p.T.  – provést fotodokumentaci 
      -  stížnost p.Ž.  na dopravní situaci na ul.Čekyňská  - řeší se na doprav.inspek. 

        -  časté  poruchy veřej.osvětlení 
      -  nejstarší občanka Žeravic p.Č. se dožívá 96 let  - návštěva a  přání OV 
      -  vyzvat občany k udržování čistoty v obci rozhlasem 
      -  provedena výsadba muškátů na úřadovně 

 
 
 
         
Žeravice,2.5.2011                        Zapsala Ludmila Landsmannová 
                                                        předsedkyně OV místní části Žeravice 
 

 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


