
Zápis z pravidelné schůze OV místní části Žeravice ze 4.6.2014
a z mimořádné schůze ze dne 25.6.2014

Přítomní:  4.6.2014 - Dostálová, Landsmannová, Špalek, Chrudina
               25.6.2014 - Dostálová, Landsmannová, Špalek, Chrudina, Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  ze dne 7.5.2014:

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. 

     Po povrchu komunikace U Stadionu byla rozprostřena frézovaná drť a zhutněna vibračním   
      válcem, stav komunikace se zlepšil.
      
3.  Parc.č.9 Na Návsi( neudržovaná plocha) -  Úvoz :
     OM zadal 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 opravu kanalizační vpusti na ul.Čekyňská, která je zborcená a je v havarijním
      stavu. Dokumentace byla předána OM.

5. OV žádá o podání informací –o výsledku  posouzení dendrologa  týkající se stavu  staré 
výsadby v Žeravicích . 

  6.   Pošta:

- ČEZ –Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 25.6.2014
- Podnět p.Doupalové – vyhlášeno veř.rozhlasem   - zákaz sypání trávy do potoka Olešnice
- Nařízení Státní veterinární správy o mimořád.veterinárních opatřeních k tlumení a 

zamezení šíření nákazy  - moru včelího  plodu v Olomouckém kraji 

- Žádost OM – vyjádření OV  k žádosti p.H. o převod pozemku p.č.231
       ( ulička ) do jeho vlastnictví.

OV  většinou hlasů nesouhlasí ( 4:1) s prodejem pozemku do vlastnictví žadatele.
Pozemek slouží občanům k průchodu a je jimi využíván.

- Výpis z účetnictví  04/2014,05/2014 týkající se místní části Žeravice a přehled 
investičních akcí  města Přerova  

- 16.zasedání zastupitelstva



- OM –  námitky ze strany OV týkající se četnosti přistavování VOK –
        OV místní části Žeravice  vznesené námitky  považuje za opodstatněné a žádá o navýšení 
       počtu VOK na 14VOK na každé svozové období v naší místní části Žeravice.

- Příprava jízdních řádů veřejné drážní dopravy na období 2014/2015
- Hasiči informují- Nebezpečí použití otevřeného ohně
- Podmínky druhého výběrového řízení v roce 2014 pro poskytování zápůjček

7.  Dokončovací zemní práce ( odstranění sesunuté zeminy) 
      v rámci úprav na účelové komunikaci  p.č.414 v k.ú.Žeravice v ulici Pod Lesem byly 
       provedeny.
    
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  poskytl finanční příspěvek ve výši 4.874,-Kč 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 .

      Žeravice, 19.8.2014                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                              

            
          
   
       

        


