
       Zápis z 5. schůze místního výboru Žeravice
                              ze  dne 6.5.2015
  
Přítomní: Jana Dostálová, Ludmila Landsmannová,
               Daniela Nováková, Jana Ščepitová
Nepřítomen: Tomáš Zaoral

Hosté: Ing.Bohumír Střelec,p.Pavla Smýkalová

Kontrola zápisů ze 3.a 4.schůze MV.

1.Výbor žádá o schválení konečného návrhu využití přidělených 
    finančních prostředků do místní části Žeravice.
     
2. Technická pomoc na p.č.9 Na Návsi – Úvoz.
    OM čeká  na vyjádření majitelů dotčených pozemků 
    k navrhované úpravě.

3. Svozový vůz odpadu nebude zajíždět po nezpevněné komunikaci na 
    Lapači ( p.č. 1126, kolem RD č. 31/14).
     ( Nádoby na odpad se přistavují k hlavní komunikaci.)

4. Komunikace Lapač –Rokytnice
   Zasahující větve dřevin do vozovky  byly  zčásti ořezány pracovníky 
   TSMPr s.r.o., výtluky byly opraveny.
   Výbor žádá OM, aby oslovil majitele pozemků na druhé straně 
   komunikace, ( OÚ Rokytnice či OÚ Kokory),
   aby provedli podobné práce na úpravě vlastních pozemků.

5. Obnova příkopy v části Pod Lapačem bude dokončena v období 
     května –června pracovníky Správy silnic Olomouc.kraje.

6. Dopravní policie ČR bude kontrolovat dodržování rychlosti  
      v obci.
7. SÚ žádá správce silnice SSOK o odstranění závady –
     opravu uliční vpusti v ulici Na Návsi, u č.p. 113/29 ( pracoviště 
     Výzkumného ústavu včelařského).Termín opravy nebyl stanoven.  
     



8.Výbor se seznámil se závěry ze 3. schůze Výboru pro místní části
      ze dne 16.4.2015.,diskuse o OZV o hluku, ITI cyklostezky,…

9. Seznámení s obecně závaznou vyhláškou č.1/2015 – o školských 
      obvodech.

10. Do soutěže „Předzahrádka roku 2015“ je přihlášeno 5 občanů.

11. Výbor schválil finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč na hudební 
     doprovod k hodové mši v kapli sv. Jana Nepomuckého.

12.Výbor diskutoval a vybral nové herní prvky  na dětské hřiště.

13.Výbor schválil využití finančních prostředků určených pro vnitřní 
     potřebu na nákup potřeb pro květinovou výzdobu v obci a 
      úklidové prostředky.

14.Místní knihovna bude mít od června novou 
     knihovnici,p.Krybusovou. Půjčovní doba bude upravena.

  15.  P.Smýkalová seznámila členy MV se svou  doplněnou žádostí
     o úpravu jízdního řádu linky č.5( spoj 6) – uspíšení o 5-10minut a 
     úpravu přepínání semaforu v Předmostí.
     Svou žádost doplnila  o podpisové archy s podpisy 24 občanů 
     ze Žeravic a Lhotky, kteří navrhovanou úpravu 
     podporují, vyjádřením ředitelů 2 gymnázií,kteří by úpravu uvítali a 
     přehledem začátků vyučování ve školách.
     Výbor se seznámil s novými informacemi a zopakoval své    
      předchozí stanovisko -úprava předchozích spojů o 5-10 minut  
      ovlivní  cestující ( do zaměstnání a škol),kteří využívají pět 
     předchozích spojů a ty dále navazují na další přestupní 
     spoje.Změna by postihla nejen občany Žeravic,ale i Lhotky a 
     Čekyně.
     Přesto MV projedná na své další schůzi ještě jednou tuto   
     žádost,zváží všechny navrhované argumenty a  zaujme stanovisko  
      k tomuto. 
  



   16. P.Střelec diskutoval se členy výboru o činnostech, za které  
      zodpovídají TSMPr s.r.o. ,např. o problémech kolem ukládání 
      bioodpadu do velkoobjemového kontejneru, o otázkách kolem 
      třídění odpadu, sečení,úklidu a zimní údržbě v naší místní části.

   Výbor  současně vyzývá občany,aby ukládali do kontejnerů 
    na biodpad jen takový odpad, pro který je kontejner určen. 
    Pokud občané nebudou dodržovat nastavené podmínky,
    bude tento  systém svozu bioodpadu zrušen. 

  
   
Žeravice, 22.5.2015             Zapsala L.Landsmannová, předsedkyně

  
       

                                                                              

            
          
   
       

        


