
                                  Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne  5.2.2014

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

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 8.1.2014:

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 
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.

  -  Stavební úřad svolal „ ve věci příkopy“ na 18.2.2014 jednání  na místě samém.

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 požádal prostřednictvím magistrátu o prověření stavu elektrické sítě ČEZ v obci.
( V poslední době – r.2013- došlo k častým výpadkům elektr.proudu  v celé obci. 
Žádáme o zjištění stavu a o  podání informací ze strany provozovatele – ČEZ.)

      ČEZ k tomuto sdělil,že výpadky el.proudu byly následkem poruch na zařízení vysokého 
     napětí  a  poškozením distribučního zařízení způsobené cizím zásahem.
     Periodická kontrola a údržba distribučního vedení NN v místní části Žeravice je 
     připravena na 2.kvartál roku 2014.

7.   OV žádal na  parc.č.9 Na Návsi( neudržovaná plocha) provést místní šetření 
      stavu úvozu – účelové komunikace.
    OM dne 15.1.2014 provedl zjištění skutečného stavu úvozu, pořídil 
    fotodokumentaci eroze pozemku úvozu a výše položených ploch.
    Dne 30.1.2014 byla záležitost konzultována se Stavebním úřadem a navrženo řešení:  

- OM zašle výzvu uživateli zatravněných pozemků-ZDKokory- k provádění 
pravidelného  příčného drážkování

- OM objedná vypracování technické pomoci řešící úpravu povrchu pozemku-
zabránění či zmírnění další eroze povrchu tohoto pozemku.
( Náklady na toto vypracování budou hrazeny pravděpodobně z finančních 
prostředků určených pro místní části na odstranění havárií.) 

8.    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.

9.   Pošta:

- Výpis z účetnictví  12/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí 
města Přerova                     

- Hasiči informují – Nebezpečí při užívání topidel
- Zápis dětí do 1.ročníku ZŠ v Přerově

  -   OM – na vědomí OV – stanovisko SSOK- Nedostatečné odvedení povrchových vod 
z části povrchu silnice III/4361 Žeravice

- Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Přerov II- Okrsek“F“-
Přerov XII-Žeravice,…za období 1.1.2013-31.12.2013

- Jiří Šafránek –„Nejlepší adresa“
- 22.zasedání zastupitelstva
- OM- záznamy o jednání s nájemníky nebytových prostor v budově  bývalé MŠ
- Půjčky z fondu oprav,modernizací a rozšíření bytového fondu

10. OV schválil poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů na hudební doprovod a 
     občerstvení pro účastníky akce „Vodění medvěda v Žeravicích“.

   Žeravice, 19.2.2014                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice


