
       Zápis z 3.schůze místního výboru Žeravice ze  dne 1.4.2015
  
Přítomní: Jana Dostálová, Ludmila Landsmannová,
               Daniela Nováková, Tomáš Zaoral, Jana Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze ze dne 5.3.2015.

       1.Výbor žádá o schválení návrhu na využití přidělených finančních 
         prostředků  do naší místní části Odborem ekonomiky.

2. Technická pomoc na p.č.9 Na Návsi  -Úvoz.
   OM oslovil majitele dotčených pozemků, aby se vyjádřily 
    k navržené úpravě – výsadbě remízků.

3.MV žádá  magistrát  o  zvážení možnosti  rekonstrukce  
    komunikace v ulici Pod  Lesem,která je v havarijním stavu a  
    navazující komunikace v ulici U Stadionu.
      ( O rekonstrukci bývalý OV žádal  již  několik let.)
   Žádáme magistrát o  zařazení  těchto komunikací v ulici     
   Stadionu ( za potokem) a  v ulici Pod Lesem  v Žeravicích
   do  plánu rekonstrukcí  komunikací.
4. Výbor se seznámil s návrhem  OZV o hluku, připomínky 
     byly předány na magistrát.
5.Diskuse o návrhu  propojení města a místních částí cyklostezkami.

6. Výbor se seznámil s návrhem p.Smýkalové
     na změny jízdního řádu linky č.5( spoj 6) – uspíšení o 10minut.
    Její návrh na změnu nepodpořil.
    Podobně nepodpořil návrh na nové umístění dopravního značení 
    omezení rychlosti  50km/h na ulici Čekyňská.
    Výbor žádá,aby silniční kontroly zaměřené na dodržování 
    rychlostních limitů v obci a  zvláště na ulici Čekyňská byly častější
    Stanovisko výboru bylo  zasláno na magistrát města  Přerova.

7.Výbor se seznámil s harmonogramem rozvozu a umisťování 
   velkoobjemového kontejneru na  bioodpad  ( na p.č.170 )
   u sportovního areálu.Výbor vyzývá občany,aby ukládali do   
   kontejnerů jen takový odpad, pro který je kontejner určen. 



  ( Pokud občané nebudou dodržovat nastavené podmínky,bude tento 
     systém svozu bioodpadu zrušen.)

8. Komunikace Lapač –Rokytnice
   Zasahující větve dřevin do vozovky ořežou Technické služby města  
   Přerova s.r.o. Část vozovky, která je v k.ú. Žeravice vyspraví  
   TSMP s.r.o., až budou provádět zapravení výtluků (závislé
   na počasí a obalovně).
   Výbor žádá oslovit majitele pozemku na druhé straně komunikace  
   ( OÚ Rokytnice či OÚ Kokory),
   aby provedli podobné práce na úpravě vlastních pozemků.

9. OM zadal vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení -  
      rekonstrukce chodníku Na Návsi  a opravy části okraje   
       komunikace. 

10. Majetkoprávní záležitosti v katastru Žeravic.
     Výbor se seznámil s žádostí p. M.K.  o odprodej části   
     pozemku p.č. 400  a zatím nesouhlasí s jejím prodejem.
     (Výbor zvažuje do budoucna využít tuto parcelu
      k obecním účelům.)

11.SÚ  požádá správce silnice SSOK o odstranění závady –
     opravu uliční vpusti v ulici Na Návsi, u č.p. 113/29 ( pracoviště 
     Výzkumného ústavu včelařského).  
     
12.Výbor se seznámil se závěry ze schůze Výboru pro místní části
      ze dne 19.3.2015.,diskuse o OZV o hluku,BRKO,…

  
   

Žeravice, 8.4.2015      Zapsala Ludmila Landsmannová, předsedkyně
           
   
       


