
                      Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 16.1.2013

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Černý, Chrudina, Ščepitová
Host: Tomáš Zaoral

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 5.12.2012,nedořešené body:
1. 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.
2. Pošta:
- Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu
- Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální  vývoj v kauze metanol v předvánočním 

čase
- výpisy z účetnictví 11/2012 týkající se místní části Žeravice  a přehled investičních akcí  
       města 
- Upozornění odběratelům pit.vody na zabezpečení vodovod.přípojek a vodoměrů proti 

zamrznutí                       
   -   Grantový program statutárního města Přerova
- Obecně závazná vyhláška č.6/2012 o vnitřním poplatku za provoz,shromažďování, 

sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Obecně závazná vyhláška č.7/2012 o místním poplatku z veřejného prostranství
- OM  na vědomí – vyjádření č.414/2012 – ulice Nad Mlýnem
- Hasiči informují – Nebezpečí o vánocích a na Silvestra
- Výběrové řízení v r.2013 o poskytování půjček z fondu bydlení
- Oznámení o zveřejnění žádosti o vydání  integrovaného povolení TSMPr,s.r.o. – „Řízená 

skládka odpadů“
- Záznam z jednání dne 18.12.2012 ( M.Považanová)
- 16.zasedání Zastupitelstva města Přerova  - 4.2.2013
- Zápis dětí do 1.ročníků ZŠ v Přerově 11.2. a 12.2.2013
-

4.  Termíny schůzí OV – 6.2.,6.3.,3.4.,7.5.,5.6.,3.7.,7.8.,4.9.,2.10.,6.11. a  4.12.
5.  OV upozorňuje  na havarijní stav  komunikace v zatáčce ulice Nad Mlýnem.
    Vozovka je zvlněná narolovaným asfaltem  a vynáší do protisměru.
     (Dopravní situace již  byla  kritická-  hrozilo nebezpečí střetu linkového autobusu  
     a projíždějícího osobního vozidla.)
     Žádáme proto o urychlené řešení havarijního stavu vozovky,na který jsme už několikrát 
     poukazovali.Zatím  nedošlo k žádné nápravě ze strany správce komunikace.

6. Dětské šibřinky –zorganizují dobrovolní občané  ve spolupráci s OV.Diskuse o 
programu a  finančním zajištění akce. 

7. Obnovení tradice - vodění medvěda (masopust) – otázky kolem 
         organizace,masek,finančního zajištění.

 8.  Příští schůze OV -  6.2.2013 v 18hodin.

Žeravice, 23.1.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice



            
          
   
       

        


