
Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.15/2006-2010 ze dne 13.11.2008 

 
Přítomni: Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Rudolf Tauchen,                        

                  Milan Hora, Luboš Šiml 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Oprava chodníku u č.p.42 

3. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí 

4. Majetkové vztahy pozemků od dětského hřiště k mostu 

5. Vodovod v obci 

6. Brigáda na úpravu břehů rybníka 

7. Vyrovnání terénu za dětským hřištěm 

8. Svoz zimního posypu v obci  

9. Oprava hřbitovní zdi  

10. Stanovisko k výstavbě fotovoltaické sluneční elektrárny  

11. Oprava hasičské zbrojnice 

12. Požadované termíny pro Technické služby Města Plasy 

13. Výsadba stromků v oplocence na skládce Na pískách 

14. Objednávka asfaltového obrusu 

15. Osázení okrasných keřů v prostoru dětského hřiště 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru - p. Roman Gross a seznámil přítomné 

s programem jednání. 

 

2. Oprava chodníku u č.p. 42 - p. Roman Gross projedná s p. Zemanem nejnutnější úpravy a 

potřebné vyplnění. 

 

3. Bezpečný průchod mezi farou a hřbitovní zdí – zajišťuje p. Václav Gross - v jednání 

 

4. Majetkové vztahy pozemků od dětského hřiště k mostu - OV přehodnocuje své stanovisko a 

souhlasí s realizací nového plotu na náklady města. OV doporučuje o tuto částku ponížit cenu 

odprodávaného pozemku. 

 

5. Vodovod v obci - OV čeká na konkrétní nabídky možných variant - kalkulace. 

 

6. Brigáda na úpravu břehů rybníka - OV zajistí brigádu na přeskládání kamenů břehů rybníka a 

utěsnění stavidla  v sobotu 11.04. 2009 dopoledne. OV žádá tímto Technické služby Města 

Plasy po  této úpravě břehů o  rozmístění kačírku podél  břehů celého rybníka. 

 

7. Vyrovnání terénu za dětským hřištěm - OV žádá Technické služby Města Plasy o vyrovnání 

terénu na prostoru za dětským hřištěm. Termín požadované úpravy bude upřesněn. 

 

8. Svoz zimního posypu v obci - provedou Technické služby Města Plasy mezi  

      6.4.2009-11.4.2009. 

 

9. Oprava hřbitovní zdi - projednává místostarosta p. V. Šiml. 

 

10. Stanovisko k výstavbě fotovoltaické sluneční elektrárny na pozemku p.č. 1282 - proběhlo 

hlasování členů OV v této věci: počet hlasů pro 4/ proti 3. 

 

11. Oprava hasičské zbrojnice - fasáda – zadání zajistí p. Luboš Šiml – specifikace zakázky a 

zajištění 2 nabídek. 

 

12. Požadované termíny OV na Technické služby Města Plasy -    

             a) 1. týden v červnu - sekání trávy v obci 

             b) 2. týden v červenci – sekání trávy před plánovanou Traktoriádou 18.07.2009 

             c) poslední týden v měsíci říjnu – úklid listí a odvoz hřbitovního odpadu. 



 

13. OV zajistí dosadbu oplocenky na skládce Na pískách – stromky zajištěny u ing. Pořádka. 

 

14. OV žádá 3 nákladní auta asfaltového obrusu – rozmístění OV upřesní. 

 

15. Osázení okrasných keřů v prostoru dětského hřiště – zajistí p. Zdeněk Chlup a p. Roman Gross. 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

                                                                   


