
Zápis z 26. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 8. 2. 2017 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Zaoral Tomáš 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

 Omluvena:           Ščepitová Jana 

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola zápisu  z 25.schůze MV ze dne 18.1.2017 

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 25. schůze MV ze dne 18.1.2017 

       1/25/2017  Strážník p. Kašpárek má nadále policejní dohled v místní části Žeravice. 

 

ad 2.  Informace z magistrátu 

- výpis z účetnictví 12/2016 

- nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k 
zamezení šíření nebezpečné nákazy- aviární influenze na území ČR. 

Místní část Žeravice je zařazena do dozorového pásma. Na Návsi je umístěn 
kontejner na uhynulou drůbež. Občané mají k této nákaze podrobné informace 
na úředních vývěskách včetně návodu jak postupovat při zjištění této nákazy. 

 

- Informace z 21. schůze Výboru pro místní části 

      (rybníky v Předmostí, suchý poldr v Újezdci, návrh hlukové vyhlášky včetně    

       příloh, studie cyklotras  - 2 varianty vedení cyklotrasy – Žeravice-Čekyně-     

      Přerov,…) 

 

- Do mapy sečení na rok 2017 byly doplněny nové požadavky a připomínky MV.  

 

- OM, paní Poláková - žádost o vyjádření MV k žádostem občanů o pronájmy, 
pachty a prodeje pozemků v k. ú. Žeravice.  

MV se seznámil se žádostmi. Stanovisko MV je uvedeno v příloze č. 1 zápisu. 
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- Společnost TRIKO s.r.o. podala na stavební úřad žádost o vydání územního 
rozhodnutí o změně využití pozemků v k. ú. Žeravice: „Zemník Žeravice“ na 
pozemcích p. č. 1572 (zemník), p. č. 1528/3 (dočasná skládka) a p. č. 1571 
(panelový sjezd) v k. ú. Žeravice. 

Občané nebyli se záměrem seznámeni veřejnou vyhláškou. MV vznesl proti 
tomuto námitku, která však nebyla brána v úvahu. Občanům bylo tak upřeno 
právo vyjádřit se k záměru a hájit své právo na kvalitní životní prostředí. 

  (Realizace záměru povede k dalšímu navýšení prašnosti v ovzduší a tím ke 
zhoršení životního prostředí obyvatel.) 

 

ad 3.  Různé 

 MV upozorňuje na velmi špatný stav mostu přes Olešnici v ulici Pod Lesem. 

Žádáme o urychlenou přípravu rekonstrukce mostu. 

 

  MV zjistil, že je uvolněna mříž dešťové vpusti na křižovatce Na Návsi – Pod Lesem. 

Žádáme oslovit správce komunikace a vyzvat ho k opravě uvolněné mříže. 

 

 MV uspořádá tradiční vodění medvěda v Žeravicích dne 25. 2. 2017. MV schválil finanční 
příspěvek na hudební doprovod k masopustnímu průvodu ve výši 5.000,-Kč.   

 

 MV navrhuje  vykácení asi 19 ks jehličnanů v lokalitě ulice U Stadionu na p. č. 385 

 v k. ú.  Žeravice.(Pozemek je  majetkem obce.) 

MV zdůvodňuje tento požadavek v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

 

 

ad 4 Úkoly pro členy místního výboru  

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

7/16/2016 Občan (p. H.) upozornil na maringotku na 
prudkém svahu, p. č. 275–276 v ulici Nad 
Mlýnem. Maringotka je ve špatném stavu, 
hrozí její rozpad, ohrožuje komunikaci, dům a 
je rizikem pro okolí. 

 
předseda 
T. Zaoral 

 
1/26/2017 
 
 
 

MV uspořádá tradiční vodění medvěda 
v Žeravicích dne 25. 2. 2017. 

 
MV 
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ad 5  Žádosti a podněty směrované k MMPr - řešené 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

V uvedeném termínu (do 
30 dnů po obdržení 
zápisu) se vyjádří:  

 
 2/16/2016 

 Hledat možnosti řešení protierozních opatření 
- akce  „Přerov XII-Žeravice-lokalita Úvoz“–
opatření na pozemcích“. 

   

 
3/16/2016 

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

Jednorázové vyčištění svodnice. 

   

5/17/2016 MV žádá o revizi opravy komunikace Na Návsi 
před č.113/29 – včelaři.  

 

 
9/17/2016 

MV žádá zadat případnou technickou pomoc a 
připravit realizaci opravy kanalizační vpusti  

na ul. Čekyňská před RD č. 23 (rozpočet 
2016) 

   

2/24/2016 
 

MV žádá prověřit komunikaci Žeravice- 
Rokytnice(obalovna), jednat s OÚ  Rokytnice 
o podílu na opravě a pravidelné údržbě 
komunikace. 

   

 

ad 5  Žádosti a podněty směrované k MMPr - nové 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

V uvedeném termínu (do 
30 dnů po obdržení 
zápisu) se vyjádří:  

 
1/26/2017 

MV žádá umístit na nově vybudované 
stanoviště na tříděný odpad na Lapači 
kontejnery na tříděný odpad a zařadit lokalitu 
do harmonogramu svozu tříděného odpadu. 

   

 
2/26/2017 

 MV upozorňuje na velmi špatný stav mostu 
přes Olešnici v ulici Pod Lesem. 

Žádáme o urychlenou přípravu rekonstrukce 
mostu. 

   

 
3/26/2017 

MV zjistil, že se uvolnila mříž dešťové vpusti 
na křižovatce Na Návsi – Pod Lesem. 

Žádáme oslovit správce komunikace a vyzvat 
ho k opravě uvolněné vpusti. 
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4/26/2017 

MV žádá vypsat výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikace v ulici Pod Lesem. 

 

 
5/26/2017 

MV žádá vypsat výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikace v ulici U Stadionu. 

   

 
6/26/2017 

MV žádá vypsat výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci chodníku v ulici Čekyňská. 

   

 
7/26/2017 

MV žádá připravit potřebnou dokumentaci ke 
stavebnímu povolení k záměru -„Žeravice – 
oprava odvodňovacích žlabů v ulici Pod 
Lapačem a na ul. Čekyňská“. 

   

8/26/2017 MV žádá připravit podklady k navrhované 
opravě na úřadovně – sanace mokrého zdiva 
na chodbě úřadovny v Žeravicích. 

   

 
9/26/2017 

MV  navrhuje  vykácení asi 19 ks jehličnanů 
v lokalitě ulice U Stadionu na p.č.385 v k.ú. 
Žeravice. (Pozemek je v majetku obce.) 

MV zdůvodňuje svůj požadavek na příloze  

č. 2 tohoto zápisu. 

   

 

 

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

           

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

1/25/2017 MV se seznámil s připravovanou investiční 
akcí, projektem SK Žeravice  - Zastřešení 
stávajícího hřiště ve sportovním areálu 
v Žeravicích. MV tuto investiční akci podporuje 
a s realizací záměru souhlasí.  Současně 
navrhuje podpořit žádost SK Žeravice o 
spolufinancování investice městem                 
a doporučuje městu  podílet se na  realizaci 
projektu.  

 

 

 

Zapsala:  RNDr. Landsmannová Ludmila                                          

 Dne:  10.2.2017  

 

Podpis 
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Přílohy: 2x 

Obdrží:   Kancelář primátora 

 

 

 

Příloha č.1   k zápisu č. 26 ze dne 10. 2. 2017 
 
 
   MV místní části Žeravice projednal na své schůzi dne 8. 2. 2017   žádosti občanů a zaujal 
k nim tato stanoviska: 
 
 
1. MV Žeravice souhlasí s převodem částí pozemků p. č. 402, p. č. 406, p. č. 401 a p. č. 171 

v k. ú. Žeravice  do vlastnictví SK Žeravice a s prodloužením doby výpůjčky zbývajících 
částí pozemků do r. 2030.  
 

2. MV Žeravice souhlasí  s pachtem a převodem pozemků p. č. 998 a p. č. 1001 v k. ú. 
Žeravice do vlastnictví manželům S. 

 
3. MV Žeravice souhlasí s převodem pozemků p. č. 1000 a p. č. 1002 v k. ú. Žeravice do 

vlastnictví manželů K.  
 

4. MV Žeravice souhlasí s převodem pozemků p.č.876,p.č.877 a případně části p.č.878 v k. 
ú. Žeravice  
do vlastnictví p. K. (V případě, že nedojde k odkupu části p. č.  878, požadujeme 
posunout oplocení na hranici pozemku p. č. 877.) 
 

5. MV Žeravice  opakovaně nesouhlasí s převodem částí pozemků p.č.613,p.č.615,p.č.618 a 
p.č.620  
v k. ú. Žeravice do vlastnictví p. I. 
Současně žádáme o zrušení  neoprávněného oplocení těchto pozemků a posunutí 
oplocení na hranici pozemku p. č. 773. 
Důvodem našeho  stanoviska je snaha zachovat volný přístup pro správce vodního toku 
Povodí Moravy, který provádí na toku a břehových porostech udržovací práce včetně 
použití různé  techniky. 
 
Navrhujeme, aby před svým konečným rozhodnutím si magistrát ještě vyžádal 
 stanovisko k této lokalitě ze strany správce vodního toku Povodí Moravy. 
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Příloha č. 2    k zápisu č.26 ze dne 10.2.2017 
    

 

    MV místní části Žeravice  se rozhodl požádat o vykácení asi 19 ks jehličnanů v lokalitě     
    ulice U Stadionu na p.č.385 v k.ú. Žeravice. 
    (Pozemek je v majetku obce.) 
 
     Důvody našeho požadavku jsou tyto: 
 

1.  Usychání stromů. 
 

2.  Jehličnany  jsou překážkou nejen ve vedení veřejného rozhlasu (upozornil na to p. M.P. 
při kontrole vedení  veřejného rozhlasu), ale i elektrického vedení. Nutné průřezy do 
koruny stromů  pak vedly až k neutěšenému vzhledu a atypickému růstu stromů.  
 

3.  Stromy lemují frekventovanou komunikaci k hřišti, brání průniku  veřejného osvětlení.  
Lokalita je tak  neprosvětlená a není bezpečná pro občany a zvláště pro děti, které po 
komunikaci  pravidelně  dochází na tréninky do areálu SK Žeravice. 
 
Navrhujeme proto jejich vykácení, vyfrézování pařezů a následnou okamžitou náhradní 
výsadbu stromy či keři. 
 
MV místní části Žeravice disponuje ve finančním rozpočtu na rok 2017 uvolněnou 
finanční částkou  ( kód - veřejné prostranství), kterou bychom mohli  využít na pokrytí 
nákladů nutných k provedení  prací. 
 
 
  

 

 

 

 


