
Zápis z 22. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 12.10.2016 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr.Landsmannová Ludmila– předseda 

 Zaoral Tomáš 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

Omluvena:             Ščepitová Jana 

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola zápisu  z 21.schůze MV ze dne 7.9.2016 

2. Informace z magistrátu 

3. Různé 

4. Úkoly pro členy místního výboru 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

             7.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

ad 1. Kontrola zápisu  z 21. schůze MV ze dne 7.9.2016 

       7/16/2016  maringotka stále neodstraněna  

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

ad 2.  Informace z magistrátu 

- oprava lávky k MŠ dokončena, nátěr lávky z důvodu nepříznivého počasí 
dokončen částečně 

- žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu –plyn.přípojka k RD p. K.v ul. 
Pod Lesem. 

MV nemá k tomuto žádné připomínky a souhlasí s provedením stavby. 

- Informace o negativním stanovisku VaK Přerov,a.s. k záměru stavby „Lokalita 
Úvoz“ na pozemcích v k.ú. Žeravice 

MV žádá o přehodnocení stanoviska VaK Přerov,a.s.  na základě podání 
zdůvodnění a doložení dalších informací ze strany magistrátu.   

- informace o provedení vytyčení hranic pozemku p.č.633 k.ú.Žeravice – svodnice 
Pod Lesem, kontakt na vlastníka pozemku 

- informace o zahájení stavby - oprava chodníku a BUS zastávky v ulici Na Návsi  

( od 10.10.2016 ) 

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy 
provozu v této lokalitě 

ad 3.  Různé  

 MV zaktualizoval registr požadavků oprav a rekonstrukcí v Žeravicích na další období 
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 MV schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení květinových darů  

pro jubilanty - p.M. a p.K. 

 MV  schválil finanční příspěvek na každoroční akci „Rozsvěcování vánočního stromu“ Na 
Návsi spojené s Mikulášskou nadílkou dne 4.12.2016 v 18 hodin. 

 MV uspořádá cestovatelskou besedu p.Jiřího Máry o Japonsku v sále úřadovny dne 
18.11.2016 v 18 hodin a současně souhlasí s finančním příspěvkem na tuto akci.  

 

ad 4  Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

   

 

ad 5  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:  

 
1/22/2016 

P.Poláková- žádost o vyjádření MV 
k žádostem občanů o pronájmy,pachty a 
prodeje na k.ú.Žeravice. 

K lokalitě Čekyňská MV žádá doložit aktuální 
stanovisko VaK Přerov,a.s.  

( uložení kanalizační sítě). 

 

2/22/2016 MV poukazuje na zarůstání chodníků a 
kontejnerových stanovišť plevelem, 
nedostatečné postřiky proti pleveli. 

Žádáme o změnu přístupu k řešení této 
problematiky.  

 

 

Ad 6  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

1/22/2016   

 

7 Závěr 

 

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:   24.10.2016  

Podpis 
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Přílohy:   žádné 

Obdrží:   Kancelář primátora 


