
                      Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 8.11.2012

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Ščepitová, Černý, Chrudina
Host: Ing.Michal Špalek

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 11.10.2012,nedořešené body:
1. Žádáme o seznámení s výsledky  prověřování dodržování 
    rychlosti v obci v osadě  Lapač a v ulicích Pod  Lapačem a Čekyňská  pracovníky  
    Dopravního inspektorátu.
2. Obecní pozemek  ( par.č. 1100 ) se stal úložištěm odpadů - černé skládky.
   Navrhujeme umístit výstražnou tabuli- Zákaz skládky pod pokutou…
    ( Po instalaci značení vyzveme občany veřej.rozhlasem,aby tento zákaz dodržovali.)
3. Žádáme o doplnění značení pro stanoviště pytlového sběru v lokalitě  u mostku přes  
    Olešnici.
4. Pošta:
-  Obecně závazná vyhláška č.4/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
        z nemovitostí
-  výpisy z účetnictví 09/2012 týkající se místní části Žeravice  a přehled investičních akcí  
-  města 
-     Zápis z jednání předsedů OV na Magistrátu  města Přerova ze dne 1.10.2012                           
- zasedání zastupitelstva 5.11.2012
- Hasiči informují – Nebezpečí v topné sezóně
- Výsledky krajských voleb z 12.-13.10.2012 v Žeravicích

  -    Oznámení o zavedení pravostranného provozu na celostátní dráze Bohumín - Břeclav  
-    Nařízení Státní veterinární správy –mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení 
      nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
- Stanovisko Magistrátu města Přerova  k požadavkům OV na rok 2013 

  -    Mapy s vyznačením zimního úklidu chodníků a komunikací v Žeravicích

5.  Úložiště pro pytlový sběr pro chataře u hlavní komunikace v ulici Čekyňská  
bylo zrušeno, občané upozorněni vývěskou. 

6.   Obyvatelé osady Lapač žádají o podání informací o možnosti snížit hlukové zatížení,které 
      na ně neúměrně doléhá z provozu po přilehlé komunikaci  Přerov – Olomouc.
      ( V obci Kokory  byli letos na podzim  RD při této komunikaci osazeny okny,která by  
         měla hladinu hluku snížit.) 
        Občané požadují   provést podobná protihluková opatření i na Lapači.

7.    Osadní výbor žádá  o dodatečné zabezpečení přístavku úřadovny, kde je umístěna koňská 
        hasička , zvukovým alarmem proti krádeži. ( Přilehlá část ulice Na Návsi je 
         neobydlená,nebo jen řídce .)

8. Lampionový průvod pořádaný turist.oddílem ve spolupráci s OV  měl velmi dobrou 
       odezvu u občanů.
9. Rozsvěcení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou proběhne 7.12.2012

od 18 hodin .
 10.   Termín příští schůze OV -  5.12.2012.
      
   Žeravice, 27.11.2012                                             Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice



            
          
   
       

        




