
Zápis z 31. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 10. 1. 2018 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Ščepitová Jana 

 Dostálová Jana 

 Nováková Daniela 

    Zaoral Tomáš 

Omluveni:  

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 MMPr, nové 

             7.  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 Úvod 

 

Bod 2 Informace z magistrátu: 

- Připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace  

v ul. U Stadionu, (NELL PROJEKT s.r.o., 108. 900,- Kč) 

- MV žádá vypsat výběrové řízení na zhotovitele kompletního záměru -„Žeravice – 
oprava odvodňovacích žlabů v ulici Pod Lapačem a na ul. Čekyňská. 

- Jednání na místě samém (12. 12. 2017)- rekonstrukce mostu přes Olešnici         
a následná rekonstrukce komunikace v ulici Pod Lesem a U Stadionu. 

(Účast- p. A. Salaba, D. Holas, Z. Dostál, L. Landsmannová, T. Zaoral) 

Diskuse o možnostech umístění náhradního přemostění, časový průběh prací, 
následné fáze rekonstrukce komunikace v ul. Pod Lesem a U Stadionu. 

 

- Jednání na místě samém - 9. 1. 2018, seznámení s projektem na veřejné 
osvětlení (VO), který si vyžádal záměr ČEZU- přeložka elektrického vedení do 
země v Žeravicích. Současně se musí řešit umístění veřejného rozhlasu a vedení 
sítě intranetu v Žeravicích. 

(Účast - projektant Ing. J. Stojan, Ing. Schneider, M. Pavlík, M. Kašpárek, R. 
Goda, T. Zaoral, J. Dostálová a L. Landsmannová .) 
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Lokalita projektu v části ul. Na Návsi, Pod Lesem a na ul. Kopec, návrh úprav na 
místě samém. MV požaduje přichystat a umístit na nové sloupy rozvody pro 
případné připojení vánočního osvětlení na sloupech. 

- Navrhované ořezy dřevin byly schváleny OM (p. Doupalová). Práce budou 
provedeny v zimních měsících (leden - březen). 

MV požaduje doplnit chystané ořezy o průřez keřů u chodníku na ul. Čekyňská  

- Plynový kotel do budovy bývalé MŠ byl naistalován. 

 

Bod 3 Různé 

 Termíny schůzí MV v roce 2018:  

10. ledna, 14. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 1. srpna, 5. září, 3. října 

 MV souhlasí s finančním příspěvkem na zakoupení květinových darů pro jubilanty v roce 
2018 

 MV uspořádá cestovatelskou přednášku p. J. Máry na téma „Skandinávie a Pobaltí“ 
v sobotu dne 3. 3. 2018 v 18 hodin. MV souhlasí s finančním příspěvkem 2.500,- Kč. 

 Leták Mediaservis - žádost o pomoc při hledání distributora tisku. 

 MV bere na vědomí stížnost občanů z ul. U Stadionu (p. K.Č.), na stav komunikace v této 
ulici. (Stížnost byla předložena na magistrát Města Přerova.) 

MV podporuje žádost občanů o rekonstrukci této komunikace. V loňském roce MV 
požádal o zadání projektu, počítal s finančními náklady na tento projekt ve svém rozpočtu 
na rok 2017. V současnosti se tento projekt zpracovává. 

 MV se seznámil se stížností p. S. týkající se změn v novém jízdním řádu a bere ji na 
vědomí. (Stížnost byla předložena na magistrát Města Přerova.) 

 Plán akcí na rok 2018: 

20. 1. 2018 - Setkání se spisovatelkou p. Lenkou Chalupovou „Čaj o páté“ v knihovně 

10. 2. 2018 - 7. ročník „Vodění medvěda v Žeravicích“ – masopustní průvod 

18. 2. 2018 - Dětské šibřinky, (spolu se SK Žeravice)  

3. 3. 2018 - Cestovatelská přednáška Jiřího Máry „Skandinávie a Pobaltí“ 

duben - Akce „Ukliďme Česko“ (spolu se SK Žeravice) 

13. 5. 2018 - Hodové oslavy k sv. Janu Nepomuckému 

 

Bod 4 Úkoly pro členy MV 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/31/2018 „Vodění medvěda v Žeravicích“ 10. 2. 2018 
předseda 
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2/31/2018 Dětské šibřinky  18. 2. 2018 
T. Zaoral 
 

 

 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k MMPr – řešené 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

 
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). 

   

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

 

5/26/2017 MV žádá pokračovat ve zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci komunikace v ulici 
U Stadionu.(NELL PROJEKT s.r.o.) 

   

 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr, nové 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

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

 

5/17/2016 MV žádá vyzvat SSOK k revizi opravy 
komunikace v části Na Návsi před č.113/29 – 
včelaři. 

   

9/17/2016  MV žádá zadat technickou pomoc a připravit 
realizaci opravy kanalizační vpusti  

na ul. Čekyňská před RD (rozpočet 2016) 
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3/31/2018 MV žádá vypsat výběrové řízení na zhotovitele  
záměru -„Žeravice – oprava odvodňovacích žlabů 
v ulici Pod Lapačem a na ul. Čekyňská“. 

   

4/31/2018 MV žádá připravit podklady k navrhované opravě 
na úřadovně – sanace mokrého zdiva na chodbě 
úřadovny v Žeravicích a vybrat zhotovitele. 

   

5/31/2018 MV žádá o opravu světel (3) v sále úřadovny a ve 
vstupní chodbě úřadovny (1) v Žeravicích 

   

 

 

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

           

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost, 
termín plnění 

6/31/2018 MV žádá zařadit do programu zasedání 
Zastupitelstva města Přerova usnesení VMČ  k 

zamýšleném záměru „Využití ložiska písků 
Žeravice-Lapač“: 

Výbor pro místní části doporučuje 

Zastupitelstvu města Přerova zabývat se na 

svém zasedání záměrem „Využití ložiska písků 

Žeravice – Lapač“ a současně navrhuje, aby 

zastupitelstvo přijalo jednoznačné stanovisko, 

že nesouhlasí s realizací „Využití ložiska písků 

Žeravice – Lapač“. 

 
 

 

 

 

Bod 8 Závěr  

 

Zapsala:  RNDr. Landsmannová Ludmila                                           

Dne: 26. 1. 2018  

 

Podpis 

Obdrží:   Kancelář primátora 

 
 


