
Zápis z 36. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 6. 6. 2018 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Landsmannová Ludmila – předseda 

 Nováková Daniela 

 Dostálová Jana 

 Ščepitová Jana 

 Zaoral Tomáš 

 
 

Program jednání:  

             1. Informace k akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Žeravice-náves 

2. Informace k akci Rekonstrukce žlabů 

3. Prašnost v ulici U Stadionu 

             4. Různé 

 5. Úkoly pro členy MV 

 6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

             8.  Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 
Informace k akci Rekonstrukce veřejného osvětlení Žeravice – náves. Náklady na 
rekonstrukci veřejného osvětlení Na Návsi budou 1.669.000,-Kč a na veřejný rozhlas 
393.500,-Kč. OM podal žádost o mimořádné přidělení finančních prostředků z rozpočtu 
města na tuto rekonstrukci.  
Stavební akce by měla proběhnout v roce 2019 společně se stavbou přeložení vedení NN 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
MV bere informace na vědomí. 
 
Bod 2 

Informace k akci Rekonstrukce odvodňovacích žlabů na ulici Čekyňská a Pod Lapačem. 
Rekonstrukci odvodňovacích žlabů provede f. SISKO, práce budou prováděny v termínu od 
25. 6. 2018 do 25. 7. 2018. MV bude informovat občany veřejným rozhlasem a na 
vývěskách. 
 

Bod 3 

Diskuse k problému prašnosti v ulici U Stadionu. 
V lokalitě U Stadionu byl uzavřen mostek ke hřišti, (z důvodu havarijního stavu)  pro 
automobily a je pouze pro pěší. 
Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení dopravy po účelové komunikaci U Stadionu. (Ta je krytá 
jen štěrkem a hlínou a je  jedinou přístupovou komunikací pro trvale zde žijící občany a pro 
chataře.) Oblaka prachu se zvedají při průjezdu každého vozidla a nadměrná prašnost  je 
ještě navíc podpořená dlouhodobým suchem. 

 O negativním  vlivu na zdraví trvale zde bydlících občanů není pochyb. 
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Žádáme Vás o zvážení možných variant, které by vedly  k eliminaci či snížení prašnosti v 
této části obce, pokud je to reálné (povrch pokrýt asfaltem, štěrkem, kropit vodou, umístit 
dopravní značku - snížení rychlosti). 

Navíc tato komunikace bude v příštím  roce ( při stavbě nového mostu přes Olešnici) hlavní 
spojovací komunikací v celé této lokalitě a provoz po ní se ještě znásobí. 

Proto již nyní žádáme o návrh řešení tohoto problému, ještě dříve než  se situace dále 
zhorší. 

Bod 4 

 Různé 

- Změna jízdního řádu linky 925107 u spojů č. 7 a č. 8 od 10.6.2018. – uspíšení spojů o 
5 minut (k zajištění přestupu cestujících  na linku do nákupního centra na ul. 
Lipnická). 

- „Běh pro zdraví“ 15. 6. 2018 (pořádá SK Žeravice) 

- „Superfinále v miniházené“ 16. 6. 2018 (pořadatel SK Žeravice) 

MV podpoří tuto akci finančním příspěvkem ve výši 2.000,-Kč na náklady spojené s 
 uspořádáním této akce. 

 

Bod 5 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/36/2018 -  

 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

1/36/2018 V lokalitě U Stadionu byl uzavřen mostek ke hřišti, (z 
důvodu havarijního stavu)  pro automobily a je pouze 
pro pěší. 

Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení dopravy po 
účelové komunikaci U Stadionu.  (Ta je krytá jen 
štěrkem a hlínou a je  jedinou přístupovou 
komunikací pro trvale zde žijící občany a pro 
chataře.) Oblaka prachu se zvedají při průjezdu 
každého vozidla a nadměrná prašnost  je ještě navíc 
podpořená dlouhodobým suchem. 

 O negativním  vlivu na zdraví trvale zde bydlících 
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občanů není pochyb. 

Žádáme Vás o zvážení možných variant, které by 
vedly  k eliminaci či snížení prašnosti v této části 
obce, pokud je to reálné (povrch pokrýt asfaltem, 
štěrkem, kropit vodou, umístit dopravní značku - 
snížení rychlosti…) 

Navíc tato komunikace bude v příštím  roce (při 
stavbě nového mostu přes Olešnici) hlavní spojovací 
komunikací v celé této lokalitě a provoz po ní se 
ještě znásobí. 

Proto již nyní žádáme o návrh řešení tohoto 
problému. 

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu           

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/36/2018   

 

 

Zapsala:  RNDr. Landsmannová Ludmila                                           

 

Dne:  29. 6. 2018  

 

Podpis 

 

Obdrží:   Kancelář primátora 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


