
                                  Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 24.10.2013

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina, Špalek,Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 2.10.2013:
1. Prohloubení příkopy na ulici Čekyňská proběhne po  vydání souhlasu VaK Přerov,a.s.

(ochranné pásmo vodovod.potrubí).
    Prohloubení příkopy v části Pod Lapačem před pozemkem p.č. 838 a 839 v k.ú. Žeravice
     z důvodů zajištění odtoku  vody z přilehlé komunikace. Bylo zjištěno -
     „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.“

     Za dešťů svod do příkopy není funkční,voda není odváděna, rozlévá se po komunikaci a 
      v případě větších srážek ohrožuje nemovitosti ve spodní části ulice Pod Lapačem.
      Jako možné řešení OM navrhuje vybudovat novou horskou vpusť ( nutná PD a stavební 
      povolení). Žádáme o svolání místního šetření, které by snad pomohlo ujasnit si situaci 
      v dané lokalitě.Žádáme  o přizvání  OV k tomuto šetření.
       
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.
      Sdělení magistrátu: „Výběr investičních staveb pro rok 2014 bude schvalován počátkem 
                                       roku 2014.“
3.   Pošta:

- Výpis z účetnictví  09/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí 
města Přerova                     

- informace o šetření – nepovolené ohraničení účelové komunikace parc.č.414,
výzva manželům B., návrh způsobu řešení.

4. Rekonstrukce starého  a zhotovení nového  mobiliáře v naší místní části  bude 
    realizována do konce roku 2013. 
5.  Kontejner na elektroodpad  byl přemístěn na stanoviště kontejnerů na ulici 
      Čekyňská.
6.  Poškozená kanalizační vpusti Na Návsi 25/8 - u restaurace - byla opravena.

7.  Úprava přerostlých dřevin při vjezdu do obce ze směru od Čekyně na  ulici Čekyňská 
     bude provedena po zjištění vlastnických vztahů  vlastníky pozemku v zimních měsících. 

8.  Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje,Středisko Jih k opravě silnice III/4361 v ulici 
       Nad Mlýnem  ze dne 23.10.2013: 
     „V tomto úseku by bylo nutné provést celkovou opravu komunikace, bohužel náklady 
        v současné době překračují finanční možnosti naší organizace.“

9.  Sečení parcel, které nejsou udržované  a nejsou zahrnuty v ročním plánu sečení je 
      prováděno firmou  Kateřina Zaoralová,Lesnicko technické služby,Žeravice.



10. Prověření stavu přerostlých dřevin v ul.Na Návsi ( p.č.3,5,131,132) proběhne v nejbližší 
     možné době. Případné ořezy budou provedeny v zimních měsících.

11. Dřeviny rostoucí v intravilánu obce a zasahující do komunikace v ulici Nad Mlýnem 
-  bude provedeno místní šetření a budou ořezány v zimních měsících.

       Dřeviny rostoucí v extravilánu obce a sečení příkop jsou záležitostí SSOK.
     Sečení příkop již bylo provedeno.

12. Žádost o měření rychlosti v obci v částech Pod Lapačem a na ulici Čekyňská
byla postoupena Policii ČR.
OV žádá o sdělení informací, zda měření proběhlo a s jakým výsledkem.

13. Ke stížnosti na chování občana p. V.S.,  
       Žeravice  OV a občanům  bylo doporučeno při výskytu drůbeže na obecních lokalitách
       volat  hlídku Městské policie nebo hlídku Policie ČR. Tato situaci zdokumentuje,  
       prošetří a předá příslušnému správnímu orgánu k vyřízení. 
       ( Stížnost se týkala chovu drůbeže  - kachen a slepic, které vypouští  a chová  
       na obecních prostorách v ulicích Pod Lesem a U  Stadionu.)

14. OV schválil  finanční příspěvek na náklady na občerstvení pro občany  
       v rámci lampionového průvodu,který se uskuteční 1.11.2013.

15. OV žádá o prověření stavu elektrické sítě v obci .V poslední době došlo k častým 
      výpadkům elektr.proudu  v celé obci. Žádáme o podání informací  ze strany 
      provozovatele – ČEZ.

16. OV  projednal návrh finančního rozpočtu pro naši místní část na rok 2014
       a zaslal jej na magistrát.

17. OV žádá po provedení seče na  parc.č.9 Na Návsi( neudržovaná plocha) o místní šetření 
      stavu úvozu – účelové komunikace.
      Po červencovém přívalu dešťových srážek ( 5.7.2013), který strhl nepovolenou navážku 
       p.T.  nad úvozem( dokumentace o tom zaslána na magistrát v září 2011 ) do středu 
       obce, se  vytvořily hluboké strže. Úvoz je neprůchodný  a pro chodce  nebezpečný.
       V případě dalších přívalových dešťů  bude eroze z otevřených strží ohrožovat náves 
       náplavami.Vzrostou  náklady na úklid této části obce, nehledě na škody, které mohou 
       vzniknout na majetku občanů.
        Žádáme o prověření situace v této lokalitě a návrh možného řešení.
18. OV připravuje na prosinec:

-   6.12.  rozsvěcení vánočního stromu Na Návsi  s Mikulášskou nadílkou
             -  14.- 15.12. vánoční výstavku s adventní dílnou
           -   20.12.  vánoční vystoupení Add Gospel
      
      

           

       Žeravice, 8.11.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice


