
Zápis z 37. jednání Místního výboru místní části Žeravice 

ze dne 7.8.2018 

Místo konání: Žeravice 

Přítomni: RNDr.Landsmannová Ludmila– předseda 

 Nováková Daniela 

 Dostálová Jana 

 Ščepitová Jana 

 Zaoral Tomáš 

 
Program jednání:  

             1. Informace  k jednání o komunikaci v ulici Pod Lesem 

2. Informace k akci Rekonstrukce žlabů v ulici Pod Lapačem a Čekyňská 

3. Pytlový sběr u Lhotecké lávky 

             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 jednání o komunikaci Pod Lesem 
         Schůzka projektanta a pracovníků odboru dopravy a odboru řízení investic města 
Přerova se uskuteční 5.9.2018 v 17 hodin na úřadovně v Žeravicích.  
Občané budou seznámení s navrhovanou projektovou dokumentací na rekonstrukci 
komunikace v ulici Pod Lesem před zahájením stavebního řízení.  
MV bere  informace na vědomí  a zajistí účast občanů. 
 
Bod 2  Informace k akci Rekonstrukce odvodňovacích žlabů na ulici Čekyňská a Pod 
Lapačem. 
Práce na rekonstrukci odvodňovacích žlabů byly ukončeny. Svah v ulici Pod Lapačem byl 
odkryt,zůstal nezpevněný. (Projektová dokumentace tuto situaci nepodchytila a bohužel 
neřešila). Obáváme se, že při větších srážkách může dojít k sesuvu svahu. Proto dodatečně 
žádáme zpracovat návrh, jak tento svah zpevnit a zabezpečit proti erozi.  

 

Bod 3  Diskuse k problému pytlového sběru u Lhotecké lávky. 
V této lokalitě se vytváří opakovaně černé skládky. MV navrhuje buď zvážit zrušení 
pytlového sběru komunálního odpadu v tomto místě nebo zde umístit pevný kontejner pro 
tento odpad. 

 Pytle jsou často rozervány psy a jsou roztroušeny po celém okolí. 

 
Bod 4  Různé 

- Výdaje na květinové dary pro naše jubilanty - 540,-Kč. 

- Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů pro období srpen-říjen 2018. 

- Výzva k šetření s vodou – vyhlášeno veřej.rozhlasem a zveřejněno na vývěskách. 

- V úterý 28.8.2018 v 16.30 hodin uspořádá knihovna v naší místní části Žeravice spolu 
s MV Žeravice ekologickou přednášku p.Daniely Čížkové „Zelené desatero pro 
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modrou planetu“.( Beseda o vlivu každého z nás na to, v jakém prostředí žijeme a 
v jakém prostředí budou žít naše děti.) 

- Žádost o vyjádření ke zrušení zastávky  linky č.107 v Čekyni,dolní konec 

MV Žeravice se seznámil s návrhem zrušení zastávky „Čekyně,dolní konec“ pro linku 107 
a jednoznačně souhlasí s jejím  zrušením. (Tato zastávka je pro spoj 107 nadbytečná, 
občané nastupují na zastávce Čekyně, Borošín.) 

 

Bod 5   Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/37/2018 Zajištění účasti občanů na jednání dne 
5.9.2018 

Předseda  
5.9.2018 

 

 

Bod 6    Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/37/2018 Žádáme zpracovat návrh na zabezpečení 
odkrytého svahu proti erozi  v ulici Pod Lapačem 

   

2/37/2018 V lokalitě pytlového sběru u Lhotecké lávky se 
vytváří opakovaně černé skládky. MV navrhuje 
buď zvážit zrušení pytlového sběru komunálního 
odpadu v tomto místě nebo zde umístit pevný 
kontejner pro tento odpad. 

 (Pytle jsou často rozervány psy a jsou 
roztroušeny po celém okolí.) 

 

 

Bod 7   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu          

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

   

 

Bod 8  Závěr 

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:  7.9.2018  

Podpis 

 

Obdrží:   Kancelář primátora 

 
 

 


