
Zápis z 1. jednání Místního výboru místní části Žeravice ze dne 6.3.2019 

 
Místo jednání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Ludmila Landsmannová 

 Jiří Hanák 

 Jana Dostálová 

 Jana Ščepitová 

 Tomáš Zaoral 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Informace k zemníku Žeravice 

2. Sečení 2019 

3. Žádost o provedení stavby 

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 
Předsedkyně informovala členy MV o usnesení ze 4. jednání zastupitelstva města Přerova ze dne  
25. 2. 2019 týkající se stavební akce Zemník Žeravice. 
Zastupitelstvo schválilo návrh na vznik odborné pracovní skupiny, která otázku zemníku posoudí. 
Současně rozhodlo, že realizací zemníku Žeravice se bude zabývat pouze zastupitelstvo města 
Přerova.  
Připomněla historii jednání týkajících se otevření zemníku Žeravice – odvolání a námitky místního 
výboru Žeravice, který v minulosti MV Žeravice podal prostřednictvím odboru majetku proti otevření 
zemníku Žeravice.  

V diskusi MV konstatoval, že realizaci této stavební akce chápe jako další ekologickou zátěž na životní 
prostředí obyvatel místní části Žeravice. Krajina bude devastována a návrat zpět do původní podoby 
nebude možný. Těžba písků povede ke zhoršení životního prostředí navýšením emisí-prachových 
částic -z těžby a také ze zvýšené dopravy. 

Máme reálné obavy ze znečištění podzemních vod, zvláště když těžba má být ukončena 1m nad 
hladinou podzemních vod. Těžbu písků v dané lokalitě hodnotíme jako závažné riziko, které může 
vést nejen ke snížení vydatnosti pramenů, ale i k jejich úplnému vymizení. 

Ve vzdálenosti 450 m od místa zamýšlené těžby se nachází rekreační chatařská oblast Žeravic – 
Žalkov, pod ní ulice Čekyňská, z druhé strany ulice Suchý potok, osada Lapač. Tyto části Žeravic jsou 
již nyní ekologicky zatíženy lokalizací skládek komunálního odpadu Žeravice II, Žeravice III a 
kompostárny. Otevřením zemníku se jen dále zatíží životní prostředí obyvatel v těchto  lokalitách. 
Po diskusi se všichni členové MV  jednoznačně vyjádřili proti otevření zemníku Žeravice. 

 
Bod 2   
MV souhlasí s plánem sečení a nemá žádné připomínky k plánu sečení v naší místní části pro rok 
2019.  
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Bod 3   
MV se seznámil se  žádostí M. a H.P. o provedení stavby přípojky vody, přístupového chodníku a 
sjezdu  k novostavbě na ulici Čekyňská a nemá k tomuto žádné připomínky. 

Bod 4   Různé 

-  Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě Přerov XII-Žeravice. 

- SK Žeravice uspořádal 23. 2. 2019 dětské šibřinky. Akce se zúčastnilo asi 47 dětí.  
MV schválil finanční příspěvek na pokrytí nákladů na tuto akci ve výši 4.500,-Kč. 

- MV uspořádal masopustní vodění medvěda dne 2. 3. 2019. Akce se zúčastnilo 
24 osob. MV schválil finanční příspěvek 5.000,-Kč na hudební doprovod masopustu. 

- MV se zapojí do osobního předávání dárků jubilantům a současně schválil finanční příspěvek na 
květinové dary jubilantům. 

- Cestovatelské pátky – v místní knihovně v Žeravicích se budou konat tzv. „Čaje o páté“ 
s cestovatelskou tématikou.  
První cestovatelské povídání s p.Holanovou o Islandu se uskuteční v pátek 22.3.2019 v 16.30 
hodin  v místní knihovně. 
  

Bod 5   Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

   

 

Bod 6   Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/1/2019 MV žádá odbor majetku o začlenění jeho negativního 
stanoviska k otevření zemníku Žeravice v případě, že 
se bude OM vyjadřovat k tomuto záměru. 

   

 

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

          Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

   

 

Bod 8  Závěr 

Zapsala:  RNDr.Landsmannová Ludmila                                          Dne:  19.3.2019  

 

Podpis 

Obdrží:   Kancelář primátora 


