
Zápis z 18. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 1. 6. 2016 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Ščepitová Jana 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

Omluven                  Zaoral Tomáš 

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z 17. schůze MV 

2. průběh veřejné schůze 12.5.2016, 
diskuse k záměru otevření pískovny v k.ú.Žeravice 

3. Informace z magistrátu 

4. Různé 

5. Úkoly pro členy místního výboru 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

             8.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

ad 1. 

9/15/2016 oprava autob. čekárny na ul. Čekyňská byla dokončena 

7/16/2016 majitel maringotky F.Č. ještě maringotku neodstranil 

7/17/2016 požadavek p.V.,(sečení ploch v majetku města Na Návsi – 30m2): 

                  MV zařadí požadavek do plánu sečení na rok 2017 

8/17/2016  údržba zvonu v kapli Na Návsi byla provedena 

9/17/2016 příprava a realizace opravy kanal. vpusti na ul. Čekyňská  - je v řešení   

              

ad 2. Diskuse k záměru otevření pískovny: 

-  zhodnocení poznatků z průběhu veřejné schůze 12.5.2016. 

MV tak jako všichni občané Žeravic, kteří se zúčastnili veřejné schůze, nesouhlasí 
se záměrem otevření pískovny  v  k.ú Žeravice. 

Pískovna zhorší životní prostředí všech obyvatel Žeravic, zcela znehodnotí životní 
podmínky obyvatel Lapače a negativně tak ovlivní rozvoj obce na desítky let.  

Ráz krajiny v okolí obce, která je vyhledávanou rekreační lokalitou pro občany 
Přerova, bude nenahraditelně narušen.  

Otevřením pískovny vznikne pro náš katastr další ekologická zátěž v této oblasti, 
navíc v bezprostřední blízkosti sídelní zástavby. 
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- shrnutí dostupných informací k záměru otevření pískovny 

                               

 ad 3.  Informace z magistrátu 

- soutěž Předzahrádka roku 2016 – účast občanů 

- 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova 20.6.2016 

- Rozbor příjmů a výdajů 03/2016 

ad 4.  Různé  

   Setkání s poslancem p. Neklem se uskuteční 6.6.2016 v 17 hodin 

   Schůze komise ŽP – 9.6.2016- informace k návrhu otevření pískovny v Žeravicích 

(účast  -  L. Landsmannová, J. Dostálová) 

      

ad 5. – Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání podnětu, požadavku   Zodpovědnost, 
termín 

1/18/2016 -  

2/18/2016 -  

 

 

ad 6. – Žádosti a podněty směrované k MMPr – v řešení 

   

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání podnětu, požadavku   Zodpovědnost, 
termín 

1/18/2016 -  

2/18/2016 -  

 

 

ad 7- Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části 

 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání podnětu, požadavku   Zodpovědnost, 
termín 
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1/18/2016 -  

2/18/2016 -  

 

 

 

 ad 8 Závěr 

 

Zapsala:  RNDr. Landsmannová Ludmila                                          

 

Dne:  16.6.2016 

   

Podpis 

 

Přílohy:   žádné 

 

Obdrží:   Kancelář primátora 


