
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 6.9.2011 
  
Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Chrudina,Ščepitová 
Omluven: Černý 
 Host:      Ing.Michal Špalek 
 
 
 1. Kontrola zápisu ze schůze  OV 11.8.2011 
  
 2.Došlá pošta: 
- 5.9.- zasedání zastupitelstva 
- výpis z účetnictví 7/2011 

  -17.9.-  bude sběr nebezpeč.odpadu v obci 
 
 
3.Aktivity ze strany magistrátu: 
- 12.8.2011 osazení nových vchodových zárubní v kapli  
- 15.8.-18.8.2011 sečení v obci 
- 24.8.2011 předáno povolení p.K.   ke kácení suché jedle u RD 
 
 
4.V obci proběhl odečet plynu 30.8.2011. 
 
5.Nahlášena porucha veřej.rozhlasu ( amplionu) na Lapači  - řeší se 
 
6.Nahlášena porucha veřej.osvětlení v ulici Na Návsi p.Němčákovi –TSMPr. 
 
7.Otázka sečení obec.parcel-není posečena část  parcely  Na Návsi za pomníkem 
 sv.Václava a zbytek p.č.4 -  domluveno s p.Doupalovou,v řešení  
 
8. Osadní výbor se dohodl na zajištění služeb kominíka pro zájemce z celé obce- 
    kontakt zajistí J.Chrudina 
 
9.Lapač- neobydlený RD č.59/1 je ve špatném stavu a elektrickými dráty připojen ke  
   sloupu.Hrozí nebezpečí sesunu střechy a tím ke stržení rozvodů. 
   Dle dohovoru je nutné požádat stavební úřad,aby se tímto zabýval. 
 
10. Hodové oslavy proběhnou 28.9.2011 v 10.30hodin slavnostní mší svatou., 
       OV schvaluje příspěvek na občerstvení pro muzikanty a p.faráře 
      Další aktivity v rámci hodů OV neplánuje. 
 
11.Přístup na lávku přes Olešnici vedoucí k bývalé MŠ je ve špatném stavu –břehy jsou  
     podemleté vodou a hrozí nebezpečí úrazu nebo pádu do vody. 
     Situace je nafocena a s popisem zaslána na magistrát – v řešení.   

 
  12. Upozornění občanů - křižovatka Na Návsi s ulicí Pod Lesem není stále rozlišena,řidiči    
       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,zatím nevyřešeno. 



 13.Upozornění občanky- na obec.parcelách  -č.583,584,585,586,589a 742 umisťují  chataři  
       svůj odpad a tyto parcely tímto odpadem zasypávají- zaslán mail na OŽP ,v řešení. 
 
 
  14.Označení ulice Čekyňská na kraji obce je na sloupu a směřuje obráceně k potoku, 
     ne do komunikace  - v řešení. 
 
 
         
Žeravice,3.10.2011                        Zapsala Ludmila Landsmannová 
                                                        předsedkyně OV místní části Žeravice 
 

 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


