
Zápis z 2. jednání Místního výboru místní části Žeravice ze dne 10.7.2019 

 
Místo jednání: Žeravice 

Přítomni: RNDr. Ludmila Landsmannová 

 Jiří Hanák 

 Jana Dostálová 

 Jana Ščepitová 

 Tomáš Zaoral 

Omluven:  

Hosté: Ing.Renata Lounová 

 

Program jednání:  

1. Seznámení s pravidly na ochranu osobních údajů 

2. Sečení 2019 

3. Žádost o prodej části p.č.63 

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 
P.Ing.Renata Lounová  seznámila členy MV s pravidly na ochranu osobních údajů a  s Vnitřním 
předpisem č.4/2019 vydaným Zastupitelstvem města Přerova o ochraně osobních údajů. 
 
Bod 2   
MV souhlasí ,aby finanční částka 60.000,- Kč z prostředků pro místní část Žeravice byla uvolněna a 
použita k úhradě nákladů na sečení zelených ploch, které nesečou TSMPr  ( bývalý sad na 
ul.Čekyňská, plochy u komunikace na Čekyňské, Na Návsi p.č.5 - Kříba) . 

Bod 3   
MV Žeravice jednoznačně zamítl prodej  části  p.č.63 pro výstavbu RD. Výbor žádá zachovat celistvost 
pozemku.  ( Tento pozemek je jednou z posledních obecních parcel, které jsou lokalizovány ve středu 
obce.) 

Bod 4   Různé 

- Předsedkyně informovala členy MV o dalším průběhu řízení k zemníku Žeravice. 

- Diskuse k plánované akci Rekonstrukce mostu přes Olešnici v obci Žeravice. 

- MV souhlasí s vystavením objednávky a s uvolněním finančních prostředků  na zakoupení  60 
ks stohovatelných židlí pro zasedací sál úřadovny v Žeravicích.  

- MV  souhlasí s možností pořídit kontejnery na separovaný  odpad do každého RD ( plast,papír). 

- MV spolu s  místní knihovnou v Žeravicích uspořádá výstavku „Fotografie z cest“ na chodbě 
úřadovny od 15. do 18.7.2019. 

- MV diskutoval  podklady z  Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj  ve věci zahájení revize 
katastrálního operátu Žeravice  - revize názvosloví. 
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- MV žádá  opravit bílé značení přechodu pro chodce v ul. Na Návsi. 

- MV upozorňuje na zanesené dešťové sběrače  a horské mříže ( zvláště na ul. Čekyňská- Žalkov) 
a žádá  postupné vyčištění  sběračů a vpustí ve všech částech obce Žeravice. 

 

 

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  

1/2/2019 MV žádá  opravit bílé značení přechodu pro chodce 
v ul. Na Návsi. 

   

2/2/2019 MV upozorňuje na zanesené dešťové sběrače  a 
horské mříže ( zvláště na ul. Čekyňská- Žalkov) a žádá  
postupné vyčištění  sběračů a vpustí ve všech částech 
místní části Žeravice.  

 

 

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:  17.7.2019  

 

Podpis 

Obdrží:   Kancelář primátora 


