
Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 6/2010–2014 ze dne 22. 5. 2011 

 

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

Rudolf Tauchen 

Za Město Plasy: místostarosta Ing. Václav Gross 

 

Program:   

1. ZAHÁJENÍ 

2. INFORMACE K BODŮM Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ 

a. Jistič v hasičské zbrojnici 

b. Bezpečný průchod od zastávek podél silnice I/27 

c. Pergola na dětském hřišti 

d. Oprava kanálu v uličce u č.p.10 + srovnání terénu ve školní zahradě 

3. POŽADAVKY NA TS - žádost o úpravu terénu 

4. OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE – CYKLOSTEZKA BAROKO 

5. VYLEPENÉ PLAKÁTY NA ZASTÁVKÁCH  NA ROZCESTÍ I/27 

6. KRÁDEŽE DŘEVA 

7. ZÁVĚR 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

2. INFORMACE K BODŮM Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ  

 

a. Jistič v hasičské zbrojnici (viz Zápis č. 5/2010-2014, bod 5b)  

- dle předložených informací Ing. Václavem Grossem není výměna jističe zásadně levnější, 

proto nebude požadována 

 

b. Bezpečný průchod od zastávek podél silnice I/27 (viz Zápis č. 4/2010-2014, bod 6)  

- proběhlo jednání s ŘSD a Karlovickou zemědělskou, a.s. a byl  zpracován plán realizace  

p. Brunclíkovou - lze uskutečnit za použití betonových panelů 

- Karlovická zemědělská a.s. připravuje cenovou kalkulaci 

- vyjádření OV: souhlasíme s návrhem provedení  

 

c. Pergola na dětském hřišti (viz Zápis č. 4/2010-2014, bod 4) 

- podklad pod pergolu je připraven 

 

d. Oprava kanálu v uličce u č.p.10 + srovnání terénu ve školní zahradě (Zápis č. 5/2010-2014, bod 2a + 2b) 

- dle informace Ing. Václava Grosse proběhne oprava kanálu a srovnání terénu do 14 dnů 

 

3. POŽADAVKY NA TS 

- žádáme o úpravu terénu – sjezd z místní komunikace za mostem směrem na obecní pozemek „na rourách“ za 

dětským hřištěm  

- upřesní místostarosta Ing. Václav Gross 



 

4. OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE – CYKLOSTEZKA BAROKO 

- žádáme o cenovou kalkulaci opravy místní komunikace od hospody U hasiče směrem na Mladotice (součást 

cyklostezky Baroko) , realizace plánovaná v roce 2012 – kontaktní osoba za OV: p. Roman Gross 

 

5. VYLEPENÉ PLAKÁTY NA ZASTÁVKÁCH  NA ROZCESTÍ I/27 

- v květnu 2011 došlo k nepovolenému výlepu plakátů na autobusových zastávkách na rozcestí u silnice I/27, 

konkrétně na akci Brutus v Plasích, organizátor Sokol Plasy - OV žádá Město Plasy o provedení právních kroků 

vedoucích k zajištění nápravy ze strany organizátora (tzn. odstranění výlepu včetně lepidla) 

 

6. KRÁDEŽE DŘEVA 

- OV registruje a tímto upozorňuje na stále se zvyšující počet krádeží dřeva nejen v soukromých lesích 

 

7. ZÁVĚR 

 

 

 

Zapsala: Dagmar Švejkovská 


