
       Zápis z 6. schůze místního výboru Žeravice
                              ze  dne 9.6.2015
  
Přítomní: Jana Dostálová, Ludmila Landsmannová,
               Daniela Nováková, Jana Ščepitová,Tomáš Zaoral

Kontrola zápisu z 5.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.
    MV souhlasí s pokračováním přípravy dokumentace  nutné 
    k realizaci navržené technické pomoci v této lokalitě.
      ( OM neobdržel vyjádření majitelů dotčených pozemků 
    k navrhované úpravě.)

3.MV žádá  o urychlení jednání se SSOK a následnou  realizaci akce –
   výměnu žlabů v části Pod Lapačem a Čekyňská. 

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

5. Dopravní policie ČR měla  kontrolovat dodržování rychlosti  
    v obci. MV žádá o sdělení informací o průběhu provedených 
    kontrol.

6. SÚ požádal 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. 
   MV upozorňuje na další propad v komunikaci v ulici Nad Mlýnem, 
   ( nad obcí, v části u kaple sv .Marka). 
     
7.Výbor se seznámil se závěry ze 4. schůze Výboru pro místní části
    ze dne 13.5.2015 : diskuse o svozu odpadů,otázky kolem   
    sečení, zimní úklid, diskuse o  nastavení priorit místní 



    části, zřizování lokalit ke zlepšení životního prostředí v místní 
    části, náhradní výsadby, ITI cyklostezky,…

8. Informace o realizaci stavby „I/47 Předmostí –Lýsky“  ( úplná 
      uzavírka, částečná uzavírka a vedení objízdné trasy).

9. MV se seznámil se žádostí o majetkoprávní vypořádání užívání  
      části pozemku p.č.58 v k.ú.Žeravice a nemá k tomuto žádné 
      připomínky.

10.MV se seznámil s žádostí p. M.Pochylého, nájemce části pozemku 
p.č.1205, kterou užívá jako zahradu na základě nájemní smlouvy.
MV souhlasí s prodejem této části pozemku.

11. Občané si stěžují na nedostatečné – slabé – pokrytí signálem
        v naší místní části.

  12. Doplnění  k žádosti  P.Smýkalová 
       ( úprava jízdního řádu linky č.5( spoj 6) – uspíšení o 5-10minut   
     a úprava přepínání semaforu v Předmostí.)
    Začátek vyučování je ve všech  ZŠ stanoven na 8.00hodin,
     pouze na ZŠ Trávník  je v 7.55hod.
     (  Probíhají jednání o posunutí začátku vyučování i na této ZŠ na 
    8.00hodin.)
     
     

Žeravice, 29.6.2015             Zapsala L.Landsmannová, předsedkyně                                                                         

            
          


