
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 8.2.2012 
  
Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Chrudina,Ščepitová,Černý 
 
 
Kontrola zápisu ze schůze  OV 12.1.2012,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.  

 
2. 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.) 
3. Problém s nepovolenými skládkami p.T. – v řešení. 
 
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.  
      
5. Při realizaci investice „Pažící stěna za domem ,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. 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 občanů. 
 
 

 7. Pošta: 
 - Nařízení č.1/2012 o stanovení maximálního jízdného v městské dopravě osob na území   
    statutár.města Přerova v platnosti od 1.3.2012 
-  Rozbor příjmů a výdajů za  období 12/2011 
-  Zápis dětí do ZŠ v Kokorách dne 9.2.2012 
-  Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků – ČEPS,a.s. 
-  Informování veřejnosti o zvýš.koncentracích znečišt.látek v ovzduší od 30.1.2012 
-  Zpráva o stavu veřej.pořádku ve služ.okrsku „F“OOP Přerov 
-  Půjčky pro občany z fondu bydlení a oprav 

  -  Zápis z jednání předsedů  OV dne 10.1.2012  s Odborem majetku 
  -  Informace o plánovaném přerušení dodávky elektr.proudu  - 14.,15.2.2012 
   - Požadavek magistrátu o vyjádření k  plánu sečení, které v obci zajišťují TSMPr,s.r.o. 

- Odpověď magistrátu na stížnost p.Z. 
- Oznámení o zveřejnění informace“Rozšíření skládky TKO Žeravice II.-2.etapa“-  

       vyjádření do 23.2.2012. 
       
 8. Skládka odpadů pro chataře na ulici Čekyňská dle informací z magistrátu bude na jaře 
      esteticky upravena. 
 



 9.K výpomoci  při zimní údržbě komunikací v obci  se přihlásili 3 občané. 
      TSMPr uzavřeli dohodu s 1 občanem. 

 
10.Prodejna potravin pekárny Racek byla otevřena na úřadovně dne 3.2.2012. 
 
11.Stanoviště  kontejnerů na separovaný komunál.odpad bylo rozšířeno na ul.Čekyňská a  
     Na Návsi o další kontejnery na sklo a papír. 
 
12.Občané upozornili  OV na  prasklý kmen „lípy svobody 1968“ v parku Na Návsi. 
      I když jsme již telefonicky kontaktovali p.Doubkovou (OŽP),přesto ještě žádáme o     
      vizuální  kontrolu stavu lípy  pracovníky OŽP a případné návrhy  prací,které by zpomalily  
      či omezily praskání kmene lípy. 
  
13.OV prověřil plán sečení v obci,které zajišťují TSMPr,s.r.o. a požádá o změnu ploch  
     určených k sečení z řady důvodů – na ploše je štěrk, parková zeleň zničena stáním  
     aut nebo občané si ji sami udržují,…  
     Vyjádření OV včetně uvedení náhradních parcel bude  zasláno na magistrát p.Doupalové. 
 
14.OV probral možnost realizovat  AKCE  Z v obci s finanční podporou ze strany magistrátu. 
      Byly diskutovány návrhy na změnu  financování místních částí. 
      Vyjádření a stanovisko OV bude předáno na magistrát do 20.2.2012. 
      
        
15. Příští schůze se bude konat mimořádně 8.3.2012. 
 
 
 
 
 
 
   Žeravice, 13.2.2012                                             Zapsala Ludmila Landsmannová 
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice 
 

 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


