
Zápis z 15. jednání Místního výboru místní části Žeravice

ze dne 2.3.2016

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

Dostálová Jana
Nováková Daniela
Ščepitová Jana
Zaoral Tomáš

Omluveni: -
Hosté: -

Program jednání:
1. Úvod
2. Źádosti o vyjádření k výpůjčce a výkupu pozemků v k.ú.Žeravice
3. Neudržované pozemky ve vlastnictví státu,náhradní zeleň
4. Autobusová čekárna na Čekyňské
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 

  MV se seznámil se žádostí SK Žeravice o prodloužení smlouvy o výpůjčce do r. 2035 
z důvodu čerpání dotací a nemá k tomuto žádné připomínky.

MV  opětovně diskutoval nabídku p.Vitoslavského na výkup pozemků p.č.386,383 a384  
v k.ú.Žeravice.MV nedoporučuje odkoupení výše uvedených pozemků do vlastnictví města

z důvodů následného navýšení nákladů na sečení, výsadba stromů a jiné zeleně v této 
lokalitě  by byla problematická a odkup by vyvolal další  žádosti o odkoupení pozemků do 
vlastnictví města.

Bod 3 

MV diskutoval otázku neudržovaných pozemků ve vlastnictví státu.

Většina  pozemků Státního pozemkového fondu v katastru Žeravic je začleněna do lánů a je 
využívána  ZD Kokory.

Pozemky č.131,132 a 133  (ÚPZS) jsou udržovány jako park,některé dřeviny jsou 
přerostlé,bez údržby.

Pozemek č.1118 ( ÚPZS) se místně nazýval „Rybníky“a byl by vhodný (po posouzení  
odborníky) pro realizaci  záměru „zadržování vody v krajině“  - rybník.Dnes je pozemek 
zarostlý různými dřevinami a náletovými keři, a je neudržovaný.

MV poukazuje na neudržované  pozemky v majetku města -  okolí polních cest, přerostlé a 
nevhodné dřeviny kolem komunikace ke hřišti v ulici U Stadionu (p.č.385) a na p.č.588,589 a 
742 - neudržovaný porost ve svahu na ulici Čekyňská.

Přehled možností náhradní výsadby v Žeravicích byl předán na OM již v roce 2015.
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Bod 4 

Žádáme o prověření stavu autobusové čekárny na ulici Čekyňská. ( Občané upozornili,že do 
zastávky  z boku prší, krytina na čelní straně je  vlhkem prohnutá.) 

Bod 5 – Různé 

   informace o účasti občanů na dětském karnevalu

 beseda se strážníky MP byla úspěšná, účast asi 40 občanů.V diskusi padl návrh na 
zřízení okrskáře pro Žeravice.MV po diskusi nepožaduje zřídit okrskáře 
v Žeravicích,ale žádá  o  průběžné kontroly  obce strážníky MP.

    MV žádá o svolání veřejné schůze v Žeravicích za účasti představitelů magistrátu

( OM,odbor výstavby,..)a zástupců TSMPr

     MV uspořádá besedu s cestovatelem Jiřím Márou  dne 9.4.2016 v 18 hodin o jeho 
cestovatelských zážitcích a  souhlasí s finančním příspěvkem na tuto besedu.

 Harmonogram přistavování VKO pro jarní úklid- 18.3.Na Návsi 

   MV souhlasí se zapojením  a přihlášením Žeravic do celostátní akce Ukliďme Česko 
2016  v sobotu 16.4.2016. 

 Ukončení provozu kadeřnictví na úřadovně – pokusit se najít nového nájemce 
kadeřnictví

Na ulici Čekyňská  je snížená vpusť v komunikaci  ( naproti RD č.148/32 ) nebezpečná 
zvláště pro cyklisty.MV prověří stav vpustí v celé obci.

Díry v komunikaci  v osadě Lapač – po zimě jsou v komunikaci díry,silnice  je za deště 
obtížně průjezdná, navíc jsou fasády blízkých domů znečišťovány projíždějícími 
vozidly. 

   Informace  ze 12.schůze Výboru pro místní části  25.2.2016:

- zjistit  neudržované pozemky v katastru obce 

- návrh vyhlášky o hluku -  doplnění

- Přerovské listy 

- Projekt Mamutov v Předmostí

Bod 6 – Úkoly pro členy místního výboru 

 Zajištění besedy s cestovatelem Jiřím Márou.  Ukončení provozu kadeřnictví na 
úřadovně – hledat nového nájemce kadeřnictví

Na ulici Čekyňská  je snížená vpusť v komunikaci  ( naproti RD č.148/32 ) nebezpečná 
zvláště pro cyklisty.MV prověří stav vpustí v celé obci.

 Akce Ukliďme Česko 16.4.2016,výběr lokalit.
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Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr. 

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

                 14.schůze MV -  1- 4/14/2016. 

- prověřit stav autobusové čekárny na ulici Čekyňská. ( Občané upozornili,že do 

      zastávky  z boku prší, krytina na čelní straně se  vlhkem prohnula.) 

           -    svolat veřejnou schůzi v Žeravicích za účasti představitelů magistrátu

        ( OM,odbor výstavby,..) a zástupců TSMPr

- na ulici Čekyňská  je propadlá vpusť v komunikaci  ( naproti RD č.148/32) a je
nebezpečná   zvláště pro cyklisty  (vhodné viditelně  označit).

- díry v komunikaci  v osadě Lapač – po zimě jsou v komunikaci díry,silnice je za 
deště obtížně průjezdná,navíc jsou fasády blízkých domů znečišťovány   
projíždějícími vozidly .

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

              Nejsou žádné.

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/15/2016 Zajištění besedy s cestovatelem Jiřím Márou Z: L:Landsmannová
T: 9.4.2016

2/15/2016 Ukončení provozu kadeřnictví na úřadovně –
hledat nového nájemce kadeřnictví

Z : celý MV
T:  v řešení

3/15/2016 Na ulici Čekyňská  je propadlá vpusť 
v komunikaci  ( naproti RD č. 148/32)a je 
nebezpečná zvláště pro cyklisty.MV prověří 
stav vpustí v celé obci.

Z: T.Zaoral

T: duben 2016

4/15/2016 Akce Ukliďme Česko 16.4.2016. Z: celý MV
T: 16.4.2016
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
V uvedeném termínu (do 
30 dnů po obdržení 
zápisu) se vyjádří:

2/10/2015 V části ulice Nad Mlýnem žádáme provést 
ořez dřevin, které zasahují do komunikace

Z: 
T: 

3/10/2015 V osadě Lapač žádáme provést ořez smuteční 
vrby, která zasahuje do komunikace

4/10/2015 Na Návsi  žádáme o provedení výřezu suché 
túje a kontrolu dřevin

5/10/2015 Výměna jednotlivých kusů  poškozených nebo 
chybějících žlabů v ulici Pod Lapačem a 
Čekyňská. Finanční prostředky po dohodě 
využít na realizaci projektu rekonstrukce 
chodníku a autobusového stání Na Návsi. 

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

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

   ( červnová průtrž  2015)

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

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

1/15/2016 Prověřit stav autobusové čekárny na ulici 
Čekyňská. ( Občané upozornili,že do zastávky  
z boku prší, krytina na čelní straně se  vlhkem 
prohnula.) 

2/15/2016 Žádost o svolání veřejné schůze v Žeravicích 
za účasti představitelů magistrátu

( OM,odbor výstavby,..)zástupci TSMPr

3/15/2016 Na ulici Čekyňská  je propadlá vpusť 
v komunikaci ( naproti RD č. )a je nebezpečná   
zvláště pro cyklisty (vhodné viditelně  označit).

4/15/2016 Díry v komunikaci  v osadě Lapač – po zimě 
jsou v komunikaci díry,silnice je za deště 
obtížně průjezdná, navíc jsou fasády blízkých 
domů znečišťovány projíždějícími vozidly. 
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části

            Nejsou žádné.

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:   9.3.2016

  

Podpis

Přílohy:   žádné

Obdrží:   Kancelář primátora


