
                                  Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 7.8.2013

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina, Špalek
Omluvena: Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 24.6.2013:
1 . Havarijní situaci na silnici III/4361 v ulici Nad Mlýnem  byla 
    označena dopravní značkou upozorňující na nerovnost  a dopravní závada bude 
     dále  posouzena a navržen způsob její opravy.
     Vozovka byla částečně odfrézována,dopravní značení zůstává.
2. Pošta:

- Výpis z účetnictví  6/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí 
města Přerova                     

- Hasiči informují- Prázdninová nebezpečí
- Vyhlášení výběrového řízení na prodej bytů a podmínky prodeje
- Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů pro podzimní úklid
      srpen- říjen 2013
- Leták-Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti
- Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – žádost o návrh pojmenování 

bezejmenného toku v k.ú.Žeravice.
      OV navrhuje pojmenovat bezejmenný tok názvem „Žalkovský potok“.
- Strategický plán ekonom. a územního rozvoje města Přerova 2014-2020,

( návrh na schůzku OV s pracovníkem zpracovatelské organizace- Regionální agentury 
         Olomouc )

3. OM připravil objednávku pro f. INTERMONT Olomouc, s.r.o   
(rekonstrukce starého  a zhotovení nového  mobiliáře v naší místní části -lavičky, zástěna 
u kontejnerového stání Na Návsi.)

      
4. Návrh občanů – zrušit část chodníku na ulici Čekyňská a prostor dále využívat jen pro 
      parkování vozidel  - byl členy OV zamítnut. (OV ho nepodpoří, protože bezpečnost 
      chodců by byla touto změnou  více  ohrožena  než doposud.)

5. V části  u hřiště  byl opět přistaven kontejner na biodpad, který budou TSMPr.
       vyvážet po naplnění.

6. OV spolu s občany, kteří bydlí v ulici U stadionu,( část u bývalé MŠ), žádá  magistrát 
       o  rekonstrukci komunikace  na této ulici.
       Tuto rekonstrukci komunikace  OV požaduje  prioritně již  několik let.

Komunikace se však na jaře a na podzim upravuje  pouze recyklátem, který udrží tuto 
komunikace sjízdnou  jen krátkou dobu.
Navíc narůstá neúnosně  prašnost v této ulici.

Žádáme o prioritní zařazení  této komunikace v Žeravicích do investičního  plánu 
rekonstrukcí komunikací.

       Žeravice, 16.8.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice


