
Zápis z 19. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 7.7.2016 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Ščepitová Jana 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

                  Zaoral Tomáš 

 Host:          Netopilová Helena 

 
 
Program jednání:  

1. a)diskuse k záměru otevření pískovny v k.ú.Žeravice 
b)diskuse k záměru otevření zemníku v k.ú.Žeravice 

2. Kontrola zápisu  z 18.schůze MV ze dne 1.6.2016 

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.a) diskuse k záměru otevření pískovny 

- shrnutí dostupných informací k záměru otevření pískovny 

 b) diskuse k záměru otevření zemníku v k.ú.Žeravice 

- naše námitky k záměru a realizaci stavby „Zemník Žeravice“ 

- negativní zkušenosti s Prestabem 

- otázka veřejného zájmu 

- zkušenosti jiných obcí s otevíráním pískoven 

- ekologická sdružení 

 

ad 2. Kontrola zápisu  z 18. schůze MV ze dne 1.6.2016 

       7/16/2016  maringotka stále neodstraněna  

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

 

ad 3.  Informace z magistrátu 

- oprava lávky k MŠ se realizuje, termín dokončení 28.8.2016 

- oznámení o zahájení územního řízení – Zemník Žeravice 23.6.2016 

ad 4.  Různé  

  MV schvaluje květinový dar pro jubilantku p.R. – 85let 
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ad 5 – Úkoly pro členy místního výboru  -  nejsou žádné. 

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

ad 7 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ. 

              Nejsou žádné. 

 

Bod 5 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/19/2016  Z :  
T:   

2/19/2016  Z:  
T:  

 

Bod 6 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:  

1/19/2016 
 

  

1/19/2016   

 

 

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

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

1/19/2016   

 

Bod 8 Závěr 

 

Zapsala:  RNDr. Landsmannová Ludmila                                          Dne:   25.7.2016 

   

Podpis 

 

Přílohy:   žádné 

Obdrží:   Kancelář primátora 


