
                                  Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 4.9.2013

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina, Špalek,Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 7.8.2013:
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.
    OV žádá o sdělení informací – v jaké fázi jsou opravy na této komunikaci
                                                  - jaký je harmonogram prací při opravě
                                                 -   umístění dopravního značení-  omezení rychlosti na 30 -  
                                                   bude trvalé či přechodné
2. 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 investiční komisi o prioritní zařazení  této komunikace v ulici U stadionu 
      v Žeravicích do   plánu rekonstrukcí komunikací pro rok 2014.

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. Pošta:

- Výpis z účetnictví  07/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí 
města Přerova                     

- Hasiči informují- „Nebezpečí při žňových pracích“
- Nařízení veterinární správy-Mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečí 

nákazy ryb…“
- Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam č.1/2013 a č.2/2013 na místní poplatek 

za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění 
komunál.odpadů za rok 2012 a 2013

- Biopas – 14.9.2013 sběr nebezpečného odpadu v obci

5. V části  u hřiště  byl opět přistaven kontejner na biodpad. Z důvodu nedostatečného počtu 
kontejnerů pro všechny místní části  bude kontejner umisťován  nepravidelně.

Na kontejnerové stání  na ulici Čekyňská  bude nově umístěn kontejner na textil. 
Žádáme o přemístění kontejneru na elektroodpad na stanoviště kontejnerů na ulici 
Čekyňská.

6. Člen OV J.Chrudina zpracoval  podklady a fotodokumentaci k poškozené kanalizační 
vpusti Na Návsi 25/8 - u restaurace. Žádáme o její opravu.

7. OV schválil finanční příspěvek na náklady spojené s občerstvením  v rámci hodových 
oslav dne 28.9.2013.



8. OV ve spolupráci s p.Doupalovou  připravuje plán sečení parcel, které jsou neudržované  
a nejsou zahrnuty v ročním plánu sečení .

    Zároveň požadujeme úpravu přerostlých dřevin při vjezdu do obce ze směru od Čekyně na 
      ulici Čekyňská. 
     (  Podklady, které připravil a zdokumentoval člen výboru J.Chrudina, byly 
      zaslány  OM p.Doupalové.)
      
9. OV schválil finanční příspěvek   ve výši 6.500,- Kč na úhradu nákladů spojených s 

autobusovou dopravou zájezdu pro občany místní části Žeravice, který OV  pořádá spolu 
s Klubem seniorů .

       Zájezd se uskuteční 25.9.2013. 
       Na programu je návštěva Archeoskanzenu  a  Živé vody v Modré, prohlídka 
       poutního areálu na Velehradu včetně baziliky a návštěva muzea Tupeské keramiky.  

       Žeravice, 30.9.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice

            
          
   
       

        


