
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 8.3.2012 
  
Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Chrudina, Černý 
Omluvena: Ščepitová 
Host: Ing.Michal Špalek 
 
Kontrola zápisu ze schůze  OV 8.2.2012,nedořešené body: 
1. OV navrhuje zvážit možnost postupné 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.) 
 
2. Problém s nepovolenými skládkami p.T. – v řešení. 
     
3. 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 rygolníků a této části komunikace,která zároveň    
      slouží jako  chodník pro občany. 
 
 4. Pošta: 
 - Hasiči informují- Nebezpečí v zimním období 
-  Informování veřejnosti o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší 
-  Zápis dětí do MŠ v Přerově 
-  Informace – „Přerov má nový tržní řád“ 
-  Upozornění na odvolání smogové situace v Přerově 

  -  Harmonogram přistavování kontejnerů pro jarní úklid  
  -  Oznámení VaK,a.s. odběratelům pitné vody (zamrzání vnitřních částí vodov.přípojek) 
  -  Tísňová linka 112- číslo pro všechny případy nouze 
   - Informace Sdružení dárců krve v ČR 

- Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru“Rozšíření skládky TKO Žeravice II.- 
   2.etapa“,(KÚOK) 
  
5. Podnět OV k doplnění dopravního značení - křižovatka ulic  Na Návsi a Pod Lesem      
     byl předán magistrátem dne 5.3.2012  Správě silnic Olomouckého kraje. 
  
 6. Žádost o pročištění zanesených příkop podél silnice III/4361 a III/4363 (s upřesněním  

 situace) byla magistrátem zaslána dne 5.3.2012  Správě silnic Olomouckého  
 kraje, Středisku údržby.  
 

   7. TSMPr umístili veřej.osvětlení na sloup u lávky přes Olešnici. 
   

8.Prasklý kmen lípy (lípa svobody) se  v příznivějších  klimatických  podmínkách sám 
uzavřel. 
 
9. OV se seznámil se zahájením zjišťovacího řízení záměru “Rozšíření skládky TKO 
Žeravice II.-2.etapa“.Jde o záměr, který bezprostředně navazuje na již stávající 
provozovanou skládku“Řízenou skládku odpadů S-003 Přerov-ŽeraviceII (1.etapa). 
V oznámení je uvedeno: …„bude, v návaznosti na těleso stávající skládky ,vybudováno 
 nové úložiště odpadů,které bude technicky zabezpečeno tak,aby nemohlo kontaminovat  
složky životního prostředí.“… 



Požadujeme dodržení všech technických zabezpečení v rámci tohoto projektu, aby nedošlo 
k následné devastaci našeho životního prostředí. 
Předpokládaná životnost skládky je 43 let. 
Občané byli informováni o tomto záměru na úředních vývěskách. 

 
10.Stanovisko OV k navrhovanému plánu sečení ( výměny parcel  za jiné, náhradní) bylo  
    zasláno  p.Doupalové na magistrát dne 17.2.2012. 

 
  11.Stanovisko OV k možnosti realizovat v obci Akce Z (zapojení občanů  v drobných  
       aktivitách v obci,finanční podpora ze strany magistrátu), bylo zasláno odboru majetku  
       dne 19.2.2012. 
 
  12. Předsedkyně seznámila přítomné s průběhem jednání předsedů všech OV a 
        magistrátu, které se konalo dne 7.3.2012. 
        -    nedostatek finančních prostředků směrovaných do místních částí  je brzdou jejich   
             rozvoje 
        -  stanovisko k Akcím Z předalo pouze 6 místních částí (finanční podpora ze strany  
            magistrátu bude asi kolem 10.000,Kč) 
       -  byl diskutován „klíč“k rozdělování financí do místních částí pro rok 2013 
       -  činnost  TSMPr v místních částech ( plán čištění komunikací 3x ročně a plán sečení – 
           termíny  činností sdělovat předem,aby byla možnost kontroly provedených prací ) 
     -  otázky týkající se veřejné služby 
     -  další schůze  - s pracovníky  TSMPr -  začátkem dubna (činnost TSMPr) 

  
    
   13. Příští schůze se bude konat  4.4.2012. 
 
 
 
 
 
 
   Žeravice, 14.3.2012                                             Zapsala Ludmila Landsmannová 
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice 
 

 
 

 
 
 
             
           
    
        
 
  
         
 


