
                                  Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 2.10.2013

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina, Špalek,Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 4.9.2013:
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 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.)Datum realizace nebyl ještě potvrzen.

4.   Žádáme o přemístění kontejneru na elektroodpad na stanoviště kontejnerů na ulici 
      Čekyňská.
5. Člen OV J.Chrudina zpracoval  podklady a fotodokumentaci k poškozené kanalizační 

vpusti Na Návsi 25/8 - u restaurace. Žádáme o její opravu.
6. 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.)
  7.   Pošta:

- Výpis z účetnictví  08/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí 
města Přerova                     

- ČEZ Distribuce,a.s.-Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
- 14.10.2013 jednání předsedů OV svolává Odbor správy majetku a komunálních služeb
- TSMPr, p.Spurná – výzva pro občany  ke spolupráci při zimní údržbě chodníků –   

                                        vyvěšeno na vývěskách
- Odbor vnitřní správy- čerpání rozpočtu pro rok 2013 a návrh čerpání rozpočtu pro rok
                                          2014
8. OV ve spolupráci s p.Doupalovou  připravil plán sečení parcel, které nejsou udržované  a 

nejsou zahrnuty v ročním plánu sečení .
OM vyzval 2 firmy. OV  požádal  zařadit do výběrového řízení  další firmu –
Kateřina Zaoralová,Lesnicko technické služby,Žeravice.

9. OV  žádá o prověření stavu přerostlých dřevin a následně o  jejich prořezání v ulici Na 
Návsi na p.č.3 ( před RD 12/27 -  vrůstání do elektr.drátů), na p.č.5 ( stav lípy a túje u 
kaple) a v parku ( na p.č.131,132).



10. OV žádá o vyzvání Správce silnic Olomouckého kraje, aby upravili přerostlé dřeviny, 
které zasahují do komunikace v části Nad mlýnem.
Zároveň upozorňujeme na neposečené příkopy  ve směru z obce na Kokory a 
žádáme o jejich úpravu.

11. Žádáme o zajištění měření rychlosti v obci v částech Pod Lapačem a na ulici Čekyňská
z důvodu  nedodržování  rychlosti projíždějících vozidel.

12. Osadní výbor zorganizuje pro občany,kteří  mají zájem o službu kominíka  -
       prohlídku komínů v RD  - začátkem listopadu.

13. Žádáme o  prohloubení příkopy na ulici Čekyňská  a dále v části Pod Lapačem před 
pozemkem p.č. 838 a 839 v k.ú. Žeravice z důvodů 

       zajištění odtoku  vody z přilehlé komunikace. Dle Vašeho zjištění -
      „v prostoru mezi okrajem silnice a oplocením se nachází množství zemních sítí - plynové potrubí, 
       sdělovací kabel, vodovodní řad a částečně i vodovodní přípojky k nemovitostem. Nutno 
       respektovat ochranná pásma sítí.“

       Chápeme složitost situace  na tomto místě. Ale i přes tyto důvody, žádáme o prohloubení
        příkopy  i v této části .
       Za dešťů svod do příkopy není funkční,voda není odváděna, rozlévá se po komunikaci  a               
      a v případě větších srážek ohrožuje nemovitosti ve spodní části ulice Pod Lapačem.

14. Žádáme o  posouzení stížnosti na občana p.V.S.  a případné postoupení této stížnosti 
přestupkové komisi. 

      Stížnost se týká jeho chovu drůbeže  - kachen a slepic, které  stále vypouští  a chová je na 
      obecních prostorách v ulicích Pod Lesem a U  Stadionu.
      Záznam o tomto byl již uveden  v zápise z 3.4.2013. 
      Doporučeným dopisem byl vyzván ke spolupráci  a požádán o nápravu dne 
       6.4.2013.Situace se na chvíli zlepšila, ale po čase byla a je stejná. 
       OV vyčerpal  veškeré možnosti na  dohodu či domluvu s p. S.
      Ani  sousedská domluva občanů nebyla účinná.
      OV spolu s občany, kteří bydlí v této lokalitě  a upozorňují na jeho chování, žádají 
       o pomoc při řešení této otázky magistrát města Přerova.
       

     
      

       Žeravice, 14.10.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice

  
       

        


