
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 12.1.2012 
  
Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Chrudina,Ščepitová,Černý 
Host: Špalek Michal 
 
Kontrola zápisu ze schůze  OV 6.12.2011,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. Problém s nepovolenými skládkami p.Telíška – v řešení. 
 
4. Příkopa  u komunikace  v části před RD č.172/23 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.  
      
 5. 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. 
 
 6. Pošta: 
  -  Nařízení Státní veterinární správy 
-  Rozbor příjmů a výdajů za  období 11/2011 
-  Zápis do škol  6.2.2012 
-  Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků – ČEPS,a.s. 
-  Hasiči informují 
-  Obecně závazné vyhlášky: č.4/2011, 5/2011, 6/2011, 7/2011 
-  Půjčky pro občany z fondu bydlení a oprav 
 -  10.1.2012  jednání předsedů OV s Odborem majetku 
 

  7. TSMPr,a.s. žádají prostřednictvím OV občany o výpomoc  při zimní údržbě 
      komunikací v obci. 
      Práce budou prováděny smluvně dohodou na  zimní období do 31.3.2012. 
      Občané byli osloveni veřej.rozhlasem a na úředních vývěskách. 
 
  8. Odbor majetkoprávní  požádal OV o  projednání a zaslání vyjádření OV k žádostem o  
       převod či nájem pozemků v k.ú.Žeravice. 
       OV nemá námitky k žádostem: 
          - manželů B. o nájem částí pozemků p.č.404,406,616  v k.ú.Žeravice  
           - p.V.D. o výpůjčku pozemku p.č.1265 v k.ú.Žeravice    
           - p.B. o nájem části pozemku p.č.1265 v k.ú. Žeravice 
           - p.S. o odprodej pozemku p.č.1095/2 a části p.č.1007 v k.ú. Žeravice 

- p.Z. o odprodej pozemku  p.č.1098,p.č.1099 a části p.č.1007 v k.ú.Žeravice 
            



 
- p.H. o nájem části pozemku p.č.1195 v k.ú.Žeravice s podmínkou ,že zůstane   
   zachován  bezpečný průchod pro občany  po stezce vedoucí z obou stran kolem  této   
   parcely. 
  V případě nutnosti  žádáme o písemné vyjádření souhlasu s tímto požadavkem. 
 
9.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.) 
 
10. OV  byl upozorněn občany na neosvětlený vstup na lávku přes Olešnici ze strany  
      ul.U Stadionu.Žádáme o umístění veřej.osvětlení na sloupě  u lávky z důvodu  
      bezpečnosti. 
      Zároveň upozorňujeme na nadbytečné „přesvícení“ chodníku k budově  bývalé MŠ,kde  
      svítí 3 lampy.( Domníváme se, že zcela dostačující by bylo osvětlení chodníku  
      pouze na jednom sloupu.) 
 
11.Občané žádají  o včasné upozornění veřej.rozhlasem  o termínu odečtu vodoměrů v obci 
     pracovníky VaK,a.s. – projednáno,příští odečty budou oznámeny předem a vyhlášeny  
     rozhlasem. 
 
 
12. Změna termínů schůzí OV v roce 2012 – 1. středa  v měsíci. 
       ( Příští schůze se bude konat vyjímečně 8.2.2012.) 
 
 
 
 
 
 
   Žeravice, 25.1.2012                                             Zapsala Ludmila Landsmannová 
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice 
 

 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


