
Osadní výbor Žebnice 

Zápis z jednání č. 16/2010 – 2014 ze dne 9. 10. 2013 

Přítomni:  Kepková Dana, Švejkovská Dagmar, Gross Roman, Šiml Luboš, Tauchen Rudolf 

Omluven: Mgr. Chlup Zdeněk, Koča Miroslav 

1) Veřejná schůze 

2) Požadavek na TS 

3) Návrhy do plánu akcí 2014 

4) Hřbitovní zeď 

5) Upozornění na stav fary 

6) Oprava památníku padlých – cenové nabídky 

7) Černá skládka 

 

1) Veřejná schůze 

- termín veřejné schůze je stanoven na neděli 17. 11. 2013 od 19 hodin 

2) Požadavek na TS 

- dodání traktorového vleku drceného kameniva 0/8 na zpevnění výjezdů z opravené komunikace na 

Trojanské bráně a k dosypání krajnic 

3) Návrhy do plánu akcí 2014 

- oprava památníku padlých 

- oprava plotu kolem staré školy – mládež formou brigády 

- osazení dopravních značek dle pravidel silničního provozu: 

 P4 (dej přednost v jízdě) na křižovatku u školy (od bývalého obecního domu směrem na Plasy) 

 P2 (hlavní silnice) s dodatkovou tabulkou E2b s vyznačením skutečného tvaru křižovatky (v 

obou směrech) a  P4 (dej přednost v jízdě – od rybníka) na křižovatce u čp. 33   

- osazení dopravního zrcadla na křižovatce u čp. 33 

4) Hřbitovní zeď 

- OV se seznámil od zástupce OS Jakub Větší o existenci smlouvy mezi městem a církví ve věci 

pohřebnictví s tím, že žádají, aby se město postaralo o opravu hřbitovní zdi dle uváděné smlouvy. Dle 

informace p. V. Grosse byla na současnou havarijní opravu hřbitovní zdi schválena částka 50.000 Kč, 

která nešla z rozpočtu Žebnice. OV žádá informaci o proběhlých opravách a navrhuje, aby zástupce 

sdružení přednesl tuto věc na plánované veřejné schůzi. Další opravy OV podpoří, pokud nebudou 

financovány z rozpočtu Žebnice. 

5) Upozornění na stav fary 

- osadní výbor upozorňuje na ohrožující stav bývalé fary – střešní krytina padající na vozovku, 

uvolňující se uchycení el. vedení  

- žádáme o zhodnocení situace zástupci města a sdělení šetření (včetně návrhu řešení) osadnímu 

výboru 

6) Oprava památníku padlých – cenové nabídky 

- p. Václav Chlupsa – 197.809,59 Kč 

- p. Bartoloměj Štěrba – materiál žula 211.300,- Kč, materiál pískovec 228.300,- Kč 

7) Černá skládka 

- upozorňujeme na černou skládku pod Sokolkou – různý materiál, který pravděpodobně pochází 

z oprav probíhajících v RD bývalé majitelky p. Antošové 

Zapsala D. Švejkovská 


