
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 10.6.2011 
  
Přítomní: Černý,Dostálová,Landsmannová,Chrudina,Ščepitová 
 
1. Kontrola zápisu ze schůze  OV 3.5.2011 
  
2.Došlá pošta: 
 - výpis z účetnictví 4/11 
 - zápis z  veřejné schůze v Žeravicích 
 
3. TSMPr dávají na vědomí změnu termínu svozu komunálního odpadu ( pátek ,od  
     14.00hodin).Občané byli informování rozhlasem a na úřed.vývěskách. 
 
 4. Na úřadovně byla provedena oprava zámku u vchodových dveří. 
 
 5. OŽP povolil skácení uschlé douglasky na ulici U Stadionu ( p.K.). 
 
 6.OV projednal návrh Provozního řádu úřadovny. 
     Připomínky byly zaslány  dne 13.5.2011. ( Klub seniorů Žeravice se schází 2x týdně  2  
      hodiny,ženy mají zájem o cvičení Pilates 1x týdně 1 hodinu,zájem o realizaci tanečních  
      pro dospělé .)          
 7. Dne 15.5.2011 proběhly hodové oslavy v kapli s tradiční mší. 
      OV poskytl finanční příspěvek na výdaje na hodové občerstvení. 

 8. Dne 25.5.2011 se konala veřejná schůze se zástupci magistrátu a TSMPr. 
  

 9.Na základě žádosti OM o vyjádření OV (žádost p.S. ) k otázce instalace příčných  
    prahů v ulici Pod Lesem a  po diskusi na  veřej.zasedání,OV  souhlasí s  instalací   
    příčných prahů  až po opravě komunikace v ulici Pod Lesem. 
 
10. Informace z odboru rozvoje: na realizaci projektu „Čekyňská – chodník“ nejsou v tomto  
      roce finanční  prostředky. 
      

11. Informace z OŽP  - na náklady obce bude likvidována černá skládka nebezpečného  
       odpadu ( zářivky,..) v části Lipová ( katastr obce Žeravice).Pachatel nebyl zjištěn. 
12. OV žádá o zařazení do investic -  opravu komunikace U Stadionu,2.část a část ulice Pod   
       Lesem. 
13. Na základě žádosti občanů bude umístěno dopravní značení Zákaz vjezdu při pořádání  
       závodů na rokli  v Čekyni již  na křižovatce v Žeravicích. 
 
14. Připomínka občana k obnovení příkopy na ulici Čekyňská,informace z magistrátu –  
      v příkopě uloženo plynové potrubí. 
15. Náš občan J.V.   vykonal veřejnou službu v obci  v rozsahu 30 hodin/měsíc  
      formou úklidových prací  v obci. 
 
16. Problém s parkováním vozidel na parkové zeleni v ulici Na Návsi byl oznámen na OŽP a    
        následně na Městské policii,která občana kontaktovala. 
  
       
         
Žeravice,21.11.2011                        zapsala Ludmila Landsmannová,předsedkyně OV 



                                                                        
 

 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


