
                                  Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne  8.1.2014

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina, Špalek,Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 2.12.2013:

1. A)Prohloubení příkopy na ulici Čekyňská -   VaK Přerov,a.s.vydaly souhlas s činností 
        v ochranném pásmu vodovodního zařízení za podmínky provedení ručně kopané sondy.
        Práce budou  pravděpodobně provedeny na jaře 2014.
     B)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.
         OM  zaslal na vědomí OV stanovisko SSOK- Nedostatečné odvedení povrchových vod 

z části povrchu silnice III/4361 Žeravice:
„V prosinci 2013 bylo provedeno prohloubení a seřezání krajnice dotčené komunikace.
Nebudou-li naše opatření dostatečně účinná, bude nutno vyvolat jednání s majitelem   
pozemku p.č.686 ve věci zajištění stékání srážkové vody.“
OV  v dané lokalitě následně zjistil,že příkopy byly sice SSOK prohloubeny, ale 
v místech, které nebyly požadovány  a kde byly příkopy  funkční.
V diskutované lokalitě před pozemky p.č.838 a p.č.839 – kdysi „příkopa“- nebylo
prohloubení  ze strany  SSOK vůbec provedeno. 
Žádáme o dodatečné prohloubení příkopy v požadované lokalitě.

2.  OV  s občany, kteří bydlí v ulici U stadionu( část za potokem) a dnes již také 
     v ulici Pod Lesem, žádá  magistrát  o  rekonstrukci  komunikací  na těchto ulicích.
     Tuto rekonstrukci komunikací  OV požaduje  již  několik let.
     Žádáme investiční komisi o prioritní zařazení  těchto komunikací v ulici U Stadionu
      ( za potokem) a  v ulici Pod Lesem  v Žeravicích do  plánu rekonstrukcí  komunikací. 
  
      F.SISKO provedla dne 26.11.2013 vysprávku výtluků frézovanou drtí se zhutněním.
      Na jaře bude provedeno očištění povrchu komunikace U Stadionu ,rozprostření frézované 
       drti,( která je uskladněna na meziskládce,) po celém povrchu a bude provedeno  zhutnění  
      vibračním válcem.
   
3. 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. 

4.   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 TSMP s.r.o.

5. 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.

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

7.   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.
        OM podá podnět na Stavební úřad- oddělení vodního hospodářství a zemědělství.

8.   Pošta:

- Výpis z účetnictví  11/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí 
města Přerova                     

- požadavek magistrátu o zaslání plánu schůzí OV pro rok 2014 - splněno
- Grantový program pro rok 2014
- Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veř.prostranství,o poplatku ze 

psů,za provoz systému shromažďování,sběru,…a odstraňování komunálních odpadů,
o místním poplatku z ubytovací kapacity a o školských obvodech

- Podmínky výběrového řízení v roce 2014 pro poskytování půjček z fondu bydlení
  -    OM – na vědomí OV – stanovisko SSOK- Nedostatečné odvedení povrchových vod 

z části povrchu silnice III/4361 Žeravice

9. Při prohlídce půdních prostor na budově úřadovny jsme zjistili výskyt plísně.
Dřevěné části střešní konstrukce nebyly v minulosti ošetřeny ochranným nátěrem.
Žádáme o prověření stavu dřevěné  střešní konstrukce a návrh možného řešení.

      

           

       Žeravice, 28.1.2014                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice

            
          
   
       

        


