
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 2.11.2011 
  
Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Chrudina,Ščepitová,Černý 
Host: Ing.Michal Špalek 
 
 1. Kontrola zápisu ze schůze  OV 5.10.2011 
  
 2.Došlá pošta: 
-    výpis z účetnictví 9/2011 
-     zasedání zastupitelstva  
- ČEZ – žádost o ořez stromů pod el.vedením 
- Informace o zavedení internet.stránek obce,žádost o poskytnutí fotodokumentace 
- Připomínkové řízení k jízdním řádům aut.dopravy  - zatím bez připomínek, 
       (V případě požadavků ze strany občanů budeme připomínkovat průběžně.) 
 

 3.Zasláno  vyjádření OV k otázce tržních míst v naší obci- tržní místa nemáme ( 11.10.2011). 
 
 4.Požadavek na seřízení oken na úřadovně nebyl  firmou proveden.Kontaktována  
    p.Kameníčková - do 14 dnů bude vyřízeno v rámci záruky. 
 
 5. Díry v komunikaci v ulici U Stadionu zasypány recyklátem 12.10.2011 ( TSMPr ). 
 
 6. Náhradní výsadba – rozhodnutí č.71/10 -  3ks lip na pozemcích v Žeravicích,termín  
     výsadby do 31.12.2011 nebyla zatím provedena. 
 
  7.TSMPr,p.Němčák – požadavek o opravu 2  světel veř.osvětlení v ulicích Kopec  a 
      Na Návsi.  
 
8.Předán plán sečení obecních pozemků v Žeravicích  také na CD od TSMPr. 
   Parcela  Na Návsi za pomníkem sv.Václava je posečena a zbytek p.č.4 -  stále neposečen. 

 
9. Na úřadovnu dodán 1ks popelnice  na komunální odpad.(Stará popelnice pravděpodobně   
    ukradena.) Odvoz odpadu 1x za 14dní . 

 
10.Problém s nepovolenými skládkami p.T.  – dle informací  z magistrátu probíhá  
     správní řízení.  
 

11. Kominické práce  proběhly v termínu od 24.-26.10.2011,akce měla dobrou odezvu mezi  
      občany.Příští rok  se opět uskuteční. 
    

12.Lapač- neobydlený RD č.59/1  - 31.10.2011jednání s p.  S.   proběhlo, 
    majitelka nechá provést odpojení domu od NN do 30.11.2011 ( p.Ing.Michálková). 
      

13. Na magistrát předána p.Matulovi 2 ks spadlých fot z pomníku sv.Václava a 2 fota   
       z rodinného alba  potomků padlých občanů.Požadavek na kameníka. 
 

14.V Kabelové TV a tiskem proběhla zpráva o rozšíření skládky odpadů Žeravice II. 
        Dle informací z oddělení investic jde o dobu 3 let,občané budou seznámeni. 
 

15. Dne 19.10.2011 se konalo projednání návrhu rozpočtu na rok 2012. 



      Jednání se zúčastnila p.Ščepitová,která nám  k tomu podala informace –  
        nedostatek financí umožní řešit jen část našich požadavků.   

16. TSMPr nabídly přistavení dalších velkoobjemových kontejnerů v obci. 
    Po dohodě nám přistaví  4.11.2011  3 kontejnery -  v ulici Pod Lesem,Na Návsi a Pod  
    Lapačem.Navíc přistaví kontejner ke skládce Žeravice I ,kde myslivci zjistili   
    nepovolenou skládku.Sami tuto skládku brigádně uklidí do kontejneru. 
 

 17. 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. 
 

  18.Skládka odpadů pro chataře na ulici Čekyňská se stává úložištěm i jiného odpadu   -   
        ledničky,nábytek,… Žádáme o zvážení,zda toto úložiště raději nezrušit.Vjezd do obce      
        tím nepůsobí příjemně pro přijíždějící návštěvníky obce. 
 
  19.Označení ulice Čekyňská na kraji obce je na sloupu a směřuje obráceně k potoku, 
         ne do komunikace  - zatím neřešeno. 
 
  20.Dne  24.10. se uskutečnilo setkání ve věci veř.služby.Zúčastnila se  předsedkyně,která  
        informovala o náplni setkání (změny  v roce 2012) a požadavcích na  OV. 
 
  21.Občané nás upozornili na situaci na ulici Čekyňská. 
       Příkopa  u komunikace  v části před RD č.172/23 je zanešena.Občané se cítí ohroženi 
       případným  přívalem vod,který by  směřoval ze svažitých parcel nad komunikací  do  
       jejich nemovitostí. 
       Žádáme o posouzení a následné prohloubení příkopy pokud možno ještě před příchodem  
       zimy. 
 
  22.Dne 26.10.2011 ve  14hodin se uskuteční předvánoční setkání seniorů Žeravice  „ U  
       muziky“ ve  spolupráci s Klubem seniorů a Sociál.službami města Přerova. 
       OV schválil finanční příspěvek na tuto akci. 
 
   23.Dne 2.12.2011 organizujeme  spolu  s Klubem seniorů Žeravic Rozsvěcení vánočního  
       stromu  Na Návsi pro všechny občany a ve dnech 3.-4.12.uspořádáme na úřadovně  
       vánoční výstavku . 
 
 
         
Žeravice,16.11.2011                        Zapsala Ludmila Landsmannová 
                                                        předsedkyně OV místní části Žeravice 
 

 
 

 
 
 
             
           
    



        
 
  
         
 


