
Zápis z 14. jednání Místního výboru místní části Žeravice

ze dne 3.2.2016

Místo konání: Žeravice
Přítomni: RNDr.Landsmannová Ludmila– předseda

Dostálová Jana
Nováková Daniela
Ščepitová Jana

Omluveni: Zaoral Tomáš
Hosté: -

Program jednání:
1. Úvod
2. Informace k akci  „Přerov XII-Žeravice-lokalita Úvoz“ a „Střelnice“
3. Krátkodobé uzavírky silnice v rámci akcí na „Čekyňské rokli“
4. Porucha veřejného rozhlasu 
5. Různé
6. Úkoly pro členy místního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 2 

  a) MV se seznámil  s novými informacemi k akci  „Přerov XII-Žeravice-lokalita Úvoz“:

- vystavena objednávka na zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti 
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

- varianta č.1 – bez  remízku  (s remízkem  nesouhlasí 2 ze 3 spoluvlastníků 
dotčeného pozemku)

- termín předání dokumentace do 31.5.2016

- náklady  na PD nejsou hrazeny z rozpočtu  naší místní části

  b) Suchý poldr- lokalita „Střelnice“ – byla provedena  výkopová sonda u hrázky ( snaha     

     legalizovat  stavbu včetně dodatečného stavebního povolení této stavby).

  Bod 3 

  MV se seznámil s plánovanými krátkodobými uzavírkami silnice v rámci akcí konaných na  

  „Čekyňské rokli“ ve dnech  - 10.4.,18.6. a 19.6.,13.8. a 14.8.2016.

   Doprava bude vedena po silnici III/4318 směr Žeravice,což bude znamenat zvýšený       

   dopravní provoz v obci. Občané budou informováni rozhlasem a na vývěskách.

   Žádáme o zajištění dopravního značení uzavírky.
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Bod 4 

  MV byl upozorněn občany na špatnou slyšitelnost veřejného rozhlasu a nedostatečné 
pokrytí některých částí obce rozhlasem.

Žádáme o prověření stavu  veřejného rozhlasu a návrh možného  většího pokrytí.

Bod 5 – Různé 

   Výpis z účetnictví  12/2015

    Informace z magistrátu – náhradní výsadba zeleně se zatím v našem katastru 
neuskuteční.

    MV žádá o opravu stropního světla  v sále  úřadovny.   

   Informace  o průběhu  jednání 11.schůze Výboru pro místní části  28.1.2016:

-  zjistit  neudržované pozemky v katastru obce do 29.2.2016

- úhrada květinových darů pro seniory z rozpočtu místní části – souhlas MV

- pořízení výpočetní techniky možné jen z rozpočtu místní části,otázka jejího  
efektivního  využití

- TSMPr budou kácet v Žeravicích v termínu do konce března

Bod 6 – Úkoly pro členy místního výboru 

 Zjistit neudržované pozemky v katastru obce

   Informace pro občany o krátkodobé uzavírce v rámci akcí na „Čekyňské rokli“   
veřejným rozhlasem  

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr. 

       Přetrvávají podněty ze zápisu 10. schůze MV -  v pořadí 2,3,4,5/10/2015.

- Pokračovat v řešení protierozních opatření - akce  „Přerov XII-Žeravice-lokalita 
Úvoz“.

- Pokračovat v řešení problému suchého poldru, lokalita  „Střelnice“, protipovodňová 
opatření  v části ulice Pod Lesem  ( červnová průtrž  2015). 

- Žádáme o zajištění dopravního značení   v rámci  krátkodobé uzavírky  v době 
konání akcí na  „Čekyňské rokli“.    

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ.

              Nejsou žádné.
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Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/14/2016 Zjistit neudržované pozemky v katastru obce Z: celý MV 
T. konec února

2/14/2016 Informace pro občany veřej.rozhlasem
o krátkodobé uzavírce v rámci akcí na 
„Čekyňské rokli“ 

Z: J.Dostálová
T: průběžně

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

1/14/2016 Pokračovat v řešení protierozních opatření -
akce  „Přerov XII-Žeravice-lokalita Úvoz“.

Z: 

T:

2/14/2016 Pokračovat v řešení problému v části suchého 
poldru,lokalita„Střelnice“,protipovodňová 
opatření v části ulice Pod Lesem .

   ( červnová průtrž  2015)

Z:.
T:

3/14/2016 Žádáme o zajištění dopravního značení   
v rámci  krátkodobé uzavírky  v době konání 
akcí na  „Čekyňské rokli“    

Z:
T:

4/14/2016 Žádáme o prověření stavu  veřejného rozhlasu 
a návrh možného  většího pokrytí.

Z: 
T:

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části

            Nejsou žádné.

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku
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Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:   29.2.2016

  

Podpis

Přílohy:   žádné

Obdrží:   Kancelář primátora


