
 

Osadní  výbor Žebnice 
 

Zápis z jednání č. 3/2006-2010 ze dne 05.01.2007 

 

 
Přítomni: Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Roman Gross, Ing. Václav Gross, Dana Kepková 

 

Program: 1.  Kontrola nezodpovězených záležitostí ze strany MěÚ Plasy z jednání OV             

                 2.  Kontrola návrhu plánu a rozpočtu na rok 2007 

                 3.  Projednání podnětů občanů z veřejné schůze ze dne 08.12.2006 

                 4.  El. přípojka v Obením domě v Žebnici a v budově bývalé školy 

                 5.  Schválení usnesení č. 20-06 Rady města Plasy ze dne 06.12.2006 

                 6.  Žádost o písemné stanovisko k bodům tohoto jednání OV 

                  

Body jednání: 

 

1. Kontrola nezodpovězených záležitostí ze strany MěÚ Plasy z 1. jednání OV Žebnice 

ze dne 03.12.2006. Jedná se o tyto body: č. 5-černá skládka, č. 6-dešťová voda-

pomník, č.7-rozhlas, č.8-svoz kontejnerů – platí žádost vyvážení kontejnerů pravidelně 

1x za 14 dní. Žádáme o okamžité zodpovězení těchto bodů minulého jednání. 

    

2. Kontrola návrhu plánu a rozpočtu na rok 2007 

 

3. Projednání podnětů občanů z veřejné schůze ze dne 08.12.2006: 

a) Propadlý chodník- žádáme MěÚ Plasy o vyřízení propadlého chodníku vjezdu 

do domu pana Petra Zemana č.p. 42 

b) Veřejné osvětlení u domečků – po kontrole Osadního výboru Žebnice bylo 

konstatováno, že osvětlení  tohoto úseku je dostačující 

c) Nový povrch komunikace v uličce realizovaného v r.2006 – požadujeme 

dokončení 3 kanálových vpustí (napojení s novým povrchem). Je možné řešit 

společně s bodem č. 6 ze zápisu z jednání č. 1 ze dne 03.12.2006 – dešťová 

voda u pomníku č.p. 15 

d) Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – požadujeme vyřešení 

záležitosti bezpečného průchodu pro chodce v úseku mezi farou a hřbitovní zdí 

e) Naplavování hlíny – požadujeme projednat problematiku naplavování hlíny 

z okolních polí na soukromé pozemky občanů 

4. Požadujeme zjištění stavu financování el. přípojky v Obecním domě Žebnice a 

v bývalé budově školy v Žebnici.  

 

5. OV v Žebnici souhlasí s doporučením usnesení č.20-06 Rady města Plasy ze dne 

06.12.2006 uzavřít DPP na údržbu věžních hodin na kostele v Žebnici. Žádáme            

o informaci o průběhu této věci. 

 

6. OSADNÍ VÝBOR V ŽEBNICI ŽÁDÁ O PÍSEMNÉ STANOVISKO POPŘ. 

VYJÁDŘENÍ K BODŮM TOHOTO JEDNÁNÍ Č. 1,3A,3C,3D,3E,4 A 5. 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 



              

    

 

 

 


