
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 5.10.2011 
  
Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Chrudina,Ščepitová,Černý 
 
 
 1. Kontrola zápisu ze schůze  OV 6.9.2011 
  
 2.Došlá pošta: 
-  Hasiči varují 
-  výpis z účetnictví 8/2011 

  - 13.10.- ČEZ přerušení dodávky elektr.proudu v určené lokalitě 
-  oznámení o uzavírce silnice Přerov-Čekyně 19.9.-13.10.2011,objížďka přes Žeravice 
-  informace o umístění 6 volných prodejních dřevěných stánků do jiných místních částí 
-  30.9.2011 žádost magistrátu o vyjádření k tržním místům v naší místní části 

 
3.Aktivity ze strany magistrátu: 
- 19.9.2011 předán požadavek OV na seřízení oken v úřadovně  
- 23.9.2011 připomínka OŽP,p.Doubková – provedení náhradní výsadby – rozhodnutí 
č.71/10 -  3ks lip na pozemcích v Žeravicích,termín výsadby do 31.12.2011 

  
 
4.Předán plán sečení obecních pozemků v Žeravicích. 
   Není posečena část  parcely  Na Návsi za pomníkem 
    sv.Václava a zbytek p.č.4 -  domluveno s p.Doupalovou,v řešení 
 
 
5. Na úřadovně není popelnice na komunální odpad.Magistrát má uzavřenou smlouvu  
   na popelnici a odvoz odpadu 1x za 14dní  - řeší se s p.Kameníčkovou. 
 
 
6.Dne 14.9.2011 byla na magistrát (p.Holas) oznámena a později i zdokumentována  
   nelegální skládka p.T.   na obec.parc.č.111. Dne 17.9.2011 pokračovalo další   
   nepovolené ukládání jeho zeminy na parc.č.111,kdy jsme již kontaktovali Městskou   
   policii.Na obecní parcele č. 1284 jsme zaznamenali nepovolené uložení odpadů (betony  
   s armaturou). 
   Fotodokumentace předána na magistrát a bylo zahájeno správní řízení. 
    
7. Osadní výbor  zajistil služby kominíka pro zájemce z řad občanů Žeravic. 
    Akce proběhne v termínu od 24.-26.10.2011. 
    
  
8.Lapač- neobydlený RD č.59/1 je ve špatném stavu a elektrickými dráty je  připojen ke  
   sloupu.Hrozí nebezpečí sesunu střechy a tím ke stržení elektr. rozvodů. 
   Po domluvě s p.Ing.Michálkovou proběhne 31.10.2011 jednání s majitelkou domu. 
    
9. Hodové oslavy proběhly 28.9.2011 v 10.30hodin slavnostní mší svatou., 
       OV schválil příspěvek na občerstvení pro muzikanty a p.faráře. 
       
10.Přístup na lávku přes Olešnici  (břehy jsou podemleté vodou a hrozilo nebezpečí úrazu   
     nebo pádu do vody )k bývalé MŠ je již  zabezpečen a označen výstražnou páskou.   



  11. 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. 

  12.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. 
 
  13.Označení ulice Čekyňská na kraji obce je na sloupu a směřuje obráceně k potoku, 
     ne do komunikace  - v řešení. 
 
 
         
Žeravice,14.11.2011                        Zapsala Ludmila Landsmannová 
                                                        předsedkyně OV místní části Žeravice 
 

 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


