
                                  Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne  5.3.2014

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Špalek, Ščepitová
Nepřítomen: Chrudina
Kontrola zápisu ze schůze  OV z 5.a 17.2.2014:

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  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.
         Na jednání na místě samém dne  18.2.2014 bylo dohodnuto,že OV osloví majitele 
         dotčených pozemků a vyžádá si  od nich písemný souhlas s obnovením příkopy a 
         a  souhlas s vybudováním svých  sjezdů na vlastní náklady.

2.  OV  s občany, kteří bydlí v ulici U stadionu( část za potokem) a  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.   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.

4. 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.

5.   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.) 

6.    Při prohlídce půdních prostor na budově úřadovny jsme zjistili výskyt plísně.
Dřevěné části střešní konstrukce nebyly v minulosti ošetřeny ochranným nátěrem.
Dle sdělení OM případné práce na střešní konstrukci budou provedeny současně
s nutnou rekonstrukcí havarijního stavu střechy na úřadovně.



7.   Pošta:

- Nařízení Státní veterinární správy –Mimořádná veterinární opatření -použití přípravků 
s antiparazitálními účinky v honitbách

- Informativní schůzka 26.2.2014  předsedů,OM a TSMPr o možnosti získat dotaci na 
kompostéry pro RD,zápis z jednání

      OV pomůže s dotazníkovou akcí o možnostech pořízení kompostérů pro RD   a 
         roznáškou tašek na separovaný odpad.
     OV vytypuje nová místa pro stání kontejnerů na  separovaný odpad -  Lapač.
- Informace o čištění propustků ve 2 fázích v ul.Pod Lapačem
- Podmínky užívání nebytových prostor  – konkrétní postup stále v jednání
- OM –  žádost p.Š. o opravu příjezdové komunikace k RD

OV prioritně požaduje rekonstrukci komunikace U Stadionu.

8. OV žádá o provedení dokončovacích zemních prací ( odstranění sesunuté zeminy) 
      v rámci úprav na účelové komunikaci  p.č.414 v k.ú.Žeravice v ulici Pod Lesem.
      Tyto práce by měly navázat na již provedené odstranění náletových dřevin v loňském 
      roce.Sousední pozemek  manželů B.se tak zabezpečí
      před sesouváním zeminy z účelové komunikace.

  9. OV  žádá o návrh postupu  řešení a  následnou realizaci  požadavku OV pro rok 2014-  
      výměnu starých  rygolníků za nové v ulicích Pod Lapačem a na ulici Čekyňská.

10. OV žádá objednat dendrologa, který by ve vhodném termínu odborně posoudil stav staré 
      výsadby v intravilánu obce.

      Žeravice, 10.3.2014                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                              

            
          
   
       

        


