
Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze  dne 20.8.2014
  
Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Špalek, Chrudina, Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  ze dne 4.6.a 25.6.2014:

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.
     V současné době v části ve směru od hřiště, kde je stoupání a v místech pod vzrostlými 
     stromy se asfaltová drť  částečně rozpojuje a vydroluje se.
     Žádáme proto v těchto částech o  dodatečné doplnění asfaltem.

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.
      OV se seznámil se dvěma variantami navrhovaného řešení vzniklé situace.
      Po prostudování dokumentace se  OV přiklání k navrhované variantě.

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 . 
Posudek dendrologa OV získá koncem srpna.

  6.   Pošta:

- Podnět p. P.S.  - Návrh na změnu jíz.řádu aut.linky č.920005 spoje č.6.
OV oslovil Koordinátora organiz.dopravy KÚ Olomouckého kraje p. J.Mička.
Dle jeho sdělení  - po prověření  reálných možností- spoj není možné uspíšit,není pro 
tento posun časový prostor.

- Výpis z účetnictví  06/2014 týkající se místní části Žeravice a přehled investičních akcí  
města Přerova  

- Připomínky občana pro práci OV na rok 2015
OV se  s nimi seznámí a  náměty případně využije pro další činnost.

- Hasiči informují - Zajištění požární bezpečnosti v období žní
- Hasiči informují - Prázdninová nebezpečí
- Návrh magistrátu na doplnění a upravení webových stránkách Žeravic



- Magistrát města Přerova  - Veřejné vyhlášky:
Hromadný předpisný seznam č.1/2014,č.2/2014 na místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru,…komun.odpadů.
Hromadný předpisný seznam č.1/2014 na místní poplatek ze psů.

    
7.  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.
      OV se seznámil s vypracovanou technickou  pomocí a  souhlasí s realizací s tím,      
      že Správa silnic Olomouckého kraje  se bude také podílet na  nákladech akce.

           Zároveň OV  souhlasí s přesunem a použitím finančních prostředků  určených  
           v rozpočtu na rok 2014 na zeleň v obci s jejich využitím  na realizaci výše uvedené akce.

       8. OV upozornil na jaře OM na propad místní komunikace v prostoru zastávky 
            autobusu v ul.Na Návsi v Žeravicích.
           Po prohlídce ( 26.3.2014 )  za přítomnosti správce místních komunikací ( TSMP s.r.o.) 
           byl navržen postup řešení  problému. K realizaci bohužel nedošlo.
           OV žádá o provedení navržených opatření, propad komunikace  se ještě 
            více prohloubil.

    9. OV souhlasí s možností zorganizovat pro zájemce v obci cvičení Pilates pod vedením 
         zkušené  lektorky v prostorách úřadovny nebo v uvolněných prostorách
         budovy bývalé MŠ.

  
          
       
     
       

      Žeravice, 25.8.2014                                    Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                              

            
          
   
       

        


