
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 6.12.2011 
  
Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Chrudina,Ščepitová,Černý 
 
Kontrola zápisu ze schůze  OV 2.11.2011,nedořešené body: 
 
1.  Upozornění občanů - křižovatka Na Návsi s ulicí Pod Lesem není stále rozlišena,řidiči    
      omylem zajíždí do ulice Pod Lesem. 
    OV žádá případné osazení dopravního značení s vyznačením hlavní komunikace. Žádost  
    předána mailem p.Holasovi. 

 
2. Skládka odpadů pro chataře na ulici Čekyňská se stává úložištěm i jiného odpadu   -   
     ledničky,nábytek,… Žádáme o zvážení,zda toto úložiště u vjezdu do obce raději nezrušit. 
 
3. Označení ulice „ Čekyňská“ na kraji obce je na sloupu a směřuje obráceně k potoku, 
      ne do komunikace. 
4. Příkopa  u komunikace  v části před RD na ulici Čekyňská je zanesena.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. 
  
 5. Pošta: 
  -  Informace o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší dne 14.11.2011 
-  Výpis z účetnictví 10/2011 
-  Zasedání zastupitelstva 12.12.2011  
-  Návrh rozpočtu 2012 
-  Stížnost  p. A.Z. 
-  Informace o předpokládaných nákladech na údržbu komunikací v roce 2012 

 
6. Problém s nepovolenými skládkami p.T.– je v řešení. 
  

  7. 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  se přesouvá na  

       jarní období. 
 
  8.Náhradní výsadba – rozhodnutí č.71/10 -  3ks lip na pozemcích v Žeravicích,termín  
     výsadby do 31.12.2011, byla provedena 5.12.2011. 
 
  9. Lapač- neobydlený RD  - majitelka zajistila odpojení domu od NN. 
  10. Lapač- provedena oprava amplionu veřej.rozhlasu.   
   
  11. TSMPr, p.Němčák – požadavek o opravu  světel veřej.osvětlení v ulicích Kopec, 
      Na Návsi a nově na Lapači byl vyřešen.Další porucha nahlášena na ul.Čekyňská, 
      před RD č.172/23. 
      OV navrhuje zvážit možnost celkové rekonstrukce veřej.osvětlení v Žeravicích. 
      (Opravy osvětlení jsou stále častější a náklady na opravy jsou dle informací jedny  
        z nejvyšších ze všech místních částí Přerova.) 
 
12. TSMPr opravili na základě požadavku OV rozbitý chodník u autobusové zastávka Na   

        Návsi. 



  13. Práce na úřadovně - byl  provedeno seřízení  a servis oken na úřadovně                                            
                                        - byl obnoven nátěr schodiště. 
    
14. OV zaslal na magistrát své vyjádření k ukončení obchodní činnosti p.J.Černoška 
        v Žeravicích .OV podporuje v zájmu občanů  iniciativu dalšího zájemce o provozování  
        obchodní činnosti – Pekárnu Racek,Mader a synové.Uvítáme co nejjednodušší  plynulý 
        přechod  na dalšího provozovatele bez delších prodlev. 
 
15. Stížnost p. A.Z.  (skládka dřeva za pomníkem sv.Václava)  byla předána  
          na  OM  magistrátu k posouzení.  
    

  16.OV dostal nabídku rozšířit kontejnery na separovaný komunální odpad –papír,sklo- v naší  
      obci  o další kontejnery.Navrhujeme rozšířit o tyto dva kontejnery stanoviště na ulici  
      Čekyňská a Na Návsi.Nově požadujeme vytvořit stanoviště na separovaný odpad –           
         papír,sklo a PET –   v osadě Lapač. 
 
17.OV byl seznámen se souhlasným  vyjádřením magistrátu ke kácení dřevin na břehu  
     Olešnice  ( termíny a postupy kácení).  
      
18. Magistrátu bylo předáno vyjádření OV k probíhající aktualizaci Provozního řádu  
      úřadoven  - zmapování využívání úřadovny. 
 

19. Při realizaci investice „Pažící stěna za domem čp.128,Žeravice“ došlo k poničení části  
        asfaltového povrchu komunikace přiléhající k rygolníkům( v důsledku projíždění těžké  
         techniky) a k  popraskání již poničených rygolníků. 
        V rámci této investice žádáme o opravu této části komunikace a rygolníků,která zároveň    
         funguje jako  chodník pro občany. 
 
 20.Dne 15.11.2011  se konalo projednání návrhu rozpočtu města Přerova na rok 2012  
        s předsedy místních částí (účast předsedkyně). 
        ( Problém nedostatečných  a nerovnoměrných investic do místních částí,otázka financí    
         pro rok 2012, v jarním období proběhnou  jednání s místními částmi o návrhu rozpočtu a   
          investicích  pro rok 2013 .)    
                     
  21.Dne 26.10.2011 ve  14hodin se uskutečnilo předvánoční setkání seniorů Žeravice  „ U  
       muziky“ ve  spolupráci s Klubem seniorů a Sociál.službami města Přerova. 
      Akce se zúčastnilo asi 40 občanů a byla občany velmi pozitivně hodnocena. 
 
  22.Dne 2.12.2011 proběhlo Rozsvícení vánočního stromu  Na Návsi  spojené s Mikulášskou  
        nadílkou pro děti.Akce se zúčastnilo asi 250 občanů.Vánoční výstava   
       betlémů,adventních výzdob,spojená s ukázkou výroby ozdob ze včelího vosku ,která se  
       konala o víkendu na úřadovně  vánočně naladila všechny  
       návštěvníky  ( asi 98 občanů). 
 
  23. Změna termínů schůzí OV v roce 2012 – 1. úterý v měsíci. 
        Příští schůze vyjímečně 10.1.2013. 
 
 
   Žeravice,8.12.2011                                             Zapsala Ludmila Landsmannová 
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice 



 
 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


