
Zápis z 30. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 6. 12. 2017 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Ščepitová Jana 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

Omluven:      Zaoral Tomáš 

Hosté:       

 
 
Program jednání:  

1. Úvod 

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 

Bod 1 Úvod  

 

Bod 2 Informace z magistrátu 

- Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

- Ukončeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikace v ul. U Stadionu, (NELL PROJEKT s.r.o., 108.900,-Kč) 
MV žádá zadat vypracování PD. 

- Na radiátorech v budově úřadovny Na Návsi byly instalovány měřiče tepla, které 
jsou dálkově odečítatelné. 

- Plynový kotel do budovy bývalé MŠ bude naistalován v 49. týdnu. 

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

MV se seznámil se žádostmi p. M.,   K.  a paní I.  (Š.). 

Vyjádření MV zasláno mailem paní Polákové. 

Bod 3 Různé 

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

Žádáme o urychlenou přípravu rekonstrukce mostu. 

 

 MV spolu s místní pobočkou Městské knihovny uspořádá v Žeravicích v knihovně 

 „Čaj o páté“ – besedu s přerovskou spisovatelkou paní Lenkou Chalupovou 
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 (sobota 20. 1. 2018 v 17 hodin). 

 

 Správa silnic OK pokácela suchý smrk na ulici Čekyňská. 

 

Bod 4 Úkoly pro členy MV  

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/30/2017 -  

2/30/2017 -  
 

 

Bod 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:  

4/26/2017 MV žádá vypsat výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikace v ulici Pod Lesem. 

 

5/26/2017 MV žádá pokračovat ve zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci komunikace 
v ulici U Stadionu. 

 (NELL PROJEKT s.r.o.) 

   

6/26/2017 MV žádá pokračovat ve zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici 
Čekyňská. 

 

   

7/26/2017 MV žádá vypsat výběrové řízení na zhotovitele 
celého, neděleného 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. 
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Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části 

           

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/30/2017 -  

 

 

Bod 7 Závěr 

 

Zapsala:  RNDr. Landsmannová Ludmila                                          Dne:  20.12.2017  

 

Podpis 

 

Obdrží:   Kancelář primátora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


