
                        Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 4.4.2012

Přítomní: Dostálová,Landsmannová,Ščepitová,Černý
Omluven: Chrudina
Host: Michal Špalek,Dušan Hluzín

Kontrola zápisu ze schůze  OV 8.3.2012,nedořešené body:

1.  Problém s nepovolenými skládkami p.Telíška – v řešení.
   
 2. Pošta:

- Žádost o vyjádření OV ke změně jízd.řádu  linky Prostějov-Přerov
-  Žádost o připomínkování  „Údržby zeleně“ prováděné TSPMPr,s.r.o. 
-  Stížnost p.Pizúra – volně pobíhající psi po obci
-  oznámení o sběru nebezp.odpadu f.BIOPAS dne 14.4.2012
-   Nařízení Státní veterinární zprávy o mimořádných veterinárních opatřeních proti 
     nebezpečné  nákaze – varroaze včel v chovech včel 

  -  oznámení o revizi elektrorozvodů a hromosvodů na úřadovně dne 26.3.2012 
  -  oznámení o kontrole hasicích přístrojů a hydrantů na úřadovně dne 30.3.2012
  -  zasedání zastupitelstva dne 16.4.2012
   - zpráva  „Závěrečný účet a výroční zpráva za rok 2011“

- Oznámení o závěru zjišťovacího řízení záměru“Rozšíření skládky TKO Žeravice II.-
   2.etapa“,(KÚOK)

   -  zápis z jednání magistrátu s předsedy OV dne 7.3.2012

3. Veřejné osvětlení v obci  - opravu nefunkčních svítidel postupně provedou TSMPr,s.r.o. 
                                                do  7/2012.
    ( Na celkovou rekonstrukci veř.osvětlení nejsou vyčleněny finanční prostředky.)
   
4. Popraskané rygolníky v ul.Pod Lapačem – stavební f.odmítá jejich poškození. 
      Závěr šetření na místě – stav odpovídá jejich stáří. 

 5.Občané byli vyzváni  veřejným rozhlasem,aby se více staraly o své psy a nedocházelo   
     k jejich volnému pobíhání po obci ( na podnět  stížnosti p.Pizúra).
  
 6. Žádáme o opětovnou úpravu   ( po zimě)  komunikace v ulici U Stadionu
     -  zasypání děr recyklátem.Komunikace se stává pro občany neschůdnou.

 7.Stanovisko OV k navrhovanému plánu sečení ( výměny parcel  za jiné,náhradní) bylo 
    předáno  p.Doupalové na magistrátě dne 28.3.2012.
   

  8. Žádáme o prověření stavu výsadby a případný odborný řez přerostlých keřů a stromů na 
       parcelách:

- park u pomníku sv.Václava –p.č.269,
- Na Návsi před RD – p.č.88
- park  Na Návsi – p.č. 132

   9. OV schvaluje finanční příspěvek 655,-Kč na náklady na přípravu výstavy „Poklady z 
      kuchyní našich  babiček“  a na občerstvení pro návštěvníky  akce.
     Výstavu si prohlédlo 95 návštěvníků.



    10. Žádáme o prověření dodržování rychlosti v obci  v osadě Lapač  a v ulicích
            Pod  Lapačem a Čekyňská.

    11.V ulici Nad Mlýnem rostou na svahu v blízkosti  komunikace  keře,které přerůstají až do 
          komunikace a dalším růstem se mohou  stát překážkou v provozu po této komunikaci. 
          Žádáme o prověření stavu a případný průklest  přerostlých keřů.
          Také dochází k uvolňování a  vypadávání kamenů ze svahu na komunikaci v dolní 
          části.V rámci bezpečnosti na této komunikaci žádáme o oslovení majitelů nemovitostí 
           a  nápravu výše popsaného stavu.

    12. OV byl upozorněn na propad zeminy a vznik strže v horní části ul.Nad Mlýnem na 
           p.č.485 a 474.Průrva vznikla a  prohlubuje se  pravděpodobně průtokem vody ze 
           sběrače uloženého pod komunikací . 
           Žádáme o prošetření tohoto stavu, o stanovisko příslušného 
           úřadu ke vzniklé situaci,o vyhodnocení rizik  a  vlivu vzniklé průrvy na 
           bezpečnost  provozu po výše umístěné komunikaci.
         
    
     13. Příští schůze se bude konat  2.5.2012.

   Žeravice, 19.4.2012                                             Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice

            
          
   
       

        




