
Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 3/2010 – 2014 ze dne 16. 1. 2011 

 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Dagmar Švejkovská, Roman Gross, Mgr. Zdeněk Chlup, Luboš 

Šiml, Rudolf Tauchen 

Omluven: Miroslav Koča 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zpráva p. Švejkovské o jednání zástupců OV  

3. Kontrola stavu jednotlivých akcí 

a) Tuje u hřbitovní zdi 

b) Přístřešek na dětském hřišti a posezení pro turisty nade vsí 

c) Autobusové zastávky na rozcestí 

d) Bezpečný průchod od zastávek podél silnice I/27 

e) Návrh odměny pro p. Jurčíka 

f) Vodovod 

4. Vyjádření k odprodeji pozemku p. Václavíkovi 

5. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

ad. 1.  Zahájení provedla p. Kepková. 

 

ad. 2.  Zpráva z jednání zástupců OV 

P. Švejkovská seznámila členy OV Žebnice s průběhem jednání zástupců OV jednotlivých 

přilehlých obcí  se zástupci města Plas – p. Hanzlíčkem, p. Grossem, p. Domabylem, p. Klikou 

a p. Brunclíkovou, konaném 10. ledna 2011 – viz „Zápis jednání – Osadní výbory – 10. 01. 

2011“ (zapsal p. Václav Gross). 

 

ad. 3.  Kontrola stavu jednotlivých akcí 

a) Tuje u hřbitovní zdi 

- Při plánovaném dokončení likvidace tují u hřbitovní zdi Žebnici (tzn. likvidace kořenů 

trháním), by mohlo dojít k porušení základů hřbitovní zdi, pomníku a chodníků. OV 

proto navrhuje jejich likvidaci vykopáním. 

 

- Dotaz na město Plasy – v jaké fázi je projekt na obnovu zeleně u hřbitovní zdi?  

- žádáme konzultaci projektanta s členy OV p. Grossem a p. Chlupem tak, aby 

mohla výsadba proběhnout brzy na jaře 2011 (žádost o zpracování projektu 

byla vznesena již v červnu 2010 – viz zápis OV Žebnice č. 21 (2006-2010) 

ze dne 20. 6. 2010) 

 

b) Přístřešek u dětského hřiště a posezení pro turisty nade vsí 

- Budou osloveni 2-3 zájemci k podání nabídek s kalkulací ceny na výrobu přístřešku 

s posezením u dětského hřiště a na výrobu posezení pro turisty a návštěvníky obce nade 

vsí. Podání nabídek je požadováno do 28. 1. 2011.  

 

- Podklad pod přístřešek u dětského hřiště bude proveden svépomocí. 



c) Autobusové zastávky na rozcestí 

- p. Gross Roman se domluví se SOŠ Kralovice na provedení montáže vyrobených 

zastávek na rozcestí. 

- stávající zastávky budou demontovány a nabídnuty k odvozu občanům Žebnice. Pokud 

se žádný zájemce nepřihlásí, budou zlikvidovány a odvezeny do kovošrotu. 

 

d) Bezpečný průchod o zastávek podél silnice I/27 

- Žádáme o schůzku s p. Brunclíkovou za účelem projednání možností úprav, které 

povedou k bezpečnému průchodu od autobusových zastávek u silnice I/27 na vedlejší 

komunikaci, vedoucí do Žebnice. 

 

e) Návrh odměny pro p. Jurčíka 

- OV navrhuje jednorázovou odměnu pro p. Vlastimila Jurčíka st. za výpomoc (odklízení 

sněhu při sněhové kalamitě s nasazením vlastní techniky), a to ve výši 1.500,- Kč. 

 

f) Vodovod 

- Žádáme o přípravu jednání s Kralovickou zemědělskou, a.s. ohledně vodovodu – za 

účasti OV.  

 

ad. 4.   Vyjádření k odprodeji pozemku p. Václavíkovi 

OV Žebnice souhlasí s prodejem pozemků p.č. 230/5 , 415/2 a 1503/30   

p. Václavíkovi. 

 

ad. 5 Závěr 

 

 

 
Zapsala D. Švejkovská 

 


