
Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze 7.5.2014

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Špalek,Chrudina
Hosté:  Jandová Marta ( zastupitelka), Kretková Eva, Lužová Pavlína

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 2.4. a 16.4.2014:

1. 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.
        Majitelé dotčených pozemků  souhlasí s obnovením příkopy a 
         a  souhlasí s vybudováním svých  sjezdů na vlastní náklady.( Písemný doklad doložen.)
        Žádáme  o provedení prací Správou silnic Olomouckého kraje.

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 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.
      Za příhodných klimatických podmínek bude provedeno očištění povrchu komunikace
      U Stadionu ,rozprostření frézované drti,( která je uskladněna na meziskládce,) po povrchu   
        a bude provedeno  zhutnění  vibračním válcem.

3.   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.) 

4.  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.
5. OV žádá objednat dendrologa, který by ve vhodném termínu odborně posoudil stav staré 
      výsadby v intravilánu obce.

  6.   Pošta:

- Stanovení přechodné úpravy provozu  - motoristické závody v Přerovské rokli
- Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2014
- Podmínky výběrového řízení tzv.obálkovou metodou,doprodej bytových jednotek ve 

vlastnictví města



- Žádost OM  - vyjádření OV k nájmu části pozemku p.č.1205 v k.ú.Žeravice  
        k zahrádkářským účelům ( p.N.) – OV souhlasí s nájmem.

- Žádost OM – vyjádření OV  k odkupu a převodu pozemků do majetku města
( p.č.383,384 a p.č.385)- OV nedoporučuje  jejich odkup.

- Výpis z účetnictví  03/2014 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí  
       města Přerova  

7. OV žádá o opravu kanalizační vpusti na ul.Čekyňská, která je zborcená a je v havarijním 
        stavu. Dokumentace byla předána OM. 

  8. Výměna starých  rygolníků za nové v ulicích Pod Lapačem a na ulici Čekyňská.
      Dle návrhu OM OV  souhlasí: s vyžádáním stanoviska ze strany Správy silnic 
      Olomouckého kraje,s projektem a potřebnými náklady na jeho zhotovení a  
      žádá oslovit i jiné dodavatele ( možnost výběru z více cenových nabídek) . 

9. OV uspořádal brigádu „ Ukliďme si svou obec!   v sobotu dne 26.4.2014.
       Akce se zúčastnilo 10 občanů .

10. OV  souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na náklady spojené s pořádáním 
       hodových oslav dne 18.5.2014 v kapli Na Návsi k oslavě sv.Jana Nepomuckého 
       a   současně se svěcením opravení horní kaple sv.Marka.

11.Hosté, kteří se zúčastnili naší schůze,diskutovali s OV o problémech, se kterými se 
      v naší místní části setkáváme. 

      Žeravice, 26.5.2014                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                              

            
          
   
       

        


