
Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.1/2010 - 2014 ze dne 07.11.2010 

 
Přítomni: Dagmar Švejkovská, Rudolf Tauchen, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Miroslav Koča,  

                 Roman Gross, Luboš Šiml  

 

        

 

 Program: 1.  Zahájení 

2. Volba předsedy OV 

3. Projednávání požadavků OV  

4. Termín veřejné schůze OV 

5. Akce roku 2010 

6. Vyhodnocení roku 2010  

7. Plán akcí na rok 2011 

8. Osvětlení klubovny pro mládež v bývalém obecním domě 

9. Rozmístění antuky na hřišti 

10. Termín osvětlení vánočního stromu 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl p. Roman Gross 

 

2. Volba předsedy OV – předsedou OV v Žebnici byla zvolena Dana Kepková (počet hlasů       

pro 6), místopředsedou Roman Gross (počet hlasů pro 6), zapisovatelkou Dagmar Švejkovská 

(počet hlasů pro 6) 

 

3. Při projednávání všech záležitostí týkajících se obce Žebnice, žádá OV Město Plasy, aby před 

vlastním projednáváním orgány města bylo vždy předem známo  stanovisko OV Žebnice 

k dané skutečnosti. 

 

4. Termín veřejné schůze OV Žebnice se stanovuje na  26.11.2010 od 19.00h v hospodě U hasiče 

 

5. Akce roku 2010 – a) autobusové zastávky (I/27) -  v současné době realizováno SOŠ Kralovice 

                                          b) veřejné osvětlení – bude dokončeno v měsíci listopadu 

                                          c) vodovod v obci – seznámení s rozborem pitné vody z vrtu a vydatnosti  

 

6. Vyhodnocení akcí 2010: 

a) autobusové zastávky (I/27)                                         60.000,-- 

b) veřejné osvětlení                                                         40.000,-- 

c) dovybavení dětského hřiště (plakátník, dět.atrakce)   

d) lavičky + odpadkové koše na dět. hřišti 

e) vodovod v obci – rozbor                                             40.000,-- 

       

7. Plán akcí na rok 2011: 

 

a) vodovod v obci – úpravna vody, projektová dokumentace, jednání 

s Kralovickou zem. a.s. , rozvod vody 

b) přístřešek pro posezení na dětském hřišti + lavičky, stůl, odpad.koš 

c) bezpečný průchod od autobusové zastávky (I/27) 

d) odpočinkové posezení pro turisty a návštěvníky obce + informační 

tabule + odpadkový koš - v zatáčce nad obcí směr Plasy 

 

8. Osvětlení klubovny mládeže v bývalém obecním domě – zajistí p. Gross 

 

9. Rozmístění antuky na hřišti - brigáda 

 

10. Osvětlení vánočního stromu v Žebnici – OV požaduje termín osazení žárovek do 25.11.2010 

(slavnostní rozsvěcování vánočního stromu je 27.11.2010) 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana                                                                  



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 2/2010 – 2014 ze dne 26. 11. 2010 

veřejná schůze OV 
 

 

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

Luboš Šiml, Rudolf Tauchen a dalších 23 občanů Žebnice (viz prezenční listina) 

Hosté:  Zdeněk Hanzlíček – starosta města Plasy 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva předsedy 

3. Zhodnocení roku 2010 

4. Plán akcí na rok 2011 

5. Příspěvek starosty, p. Zdeňka Hanzlíčka, a místostarosty, Ing. Václava Grosse 

6. Diskuze  

7. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

ad. 1.  Zahájení provedl Mgr. Zdeněk Chlup 

 

ad. 2. a 3. Zpráva předsedy - přednesl p. Roman Gross. 

 

ad. 3.  Zhodnocení roku 2010 (p. Roman Gross): 

  

a) autobusové zastávky (I/27) – pozink. 60.000,- Kč 

b) doplnění veřejného osvětlení 35.000,- Kč 

c) dovybavení dětského hřiště (plakátník, dětské atrakce) 8.000,- Kč 

d) vodovod – čerpací zkouška 52.000,- Kč 

e) osvětlení vánočního stromu  15.000,- Kč 

 

ad. 4.   Plán akcí na rok 2011 

  

a) vodovod – úpravna vody, projektová dokumentace, rozvod 

vody 

380.000,- Kč 

 

b) přístřešek pro posezení na dětském hřišti – lavičky, stůl, odp. 

koš 

50.000,- Kč 

 

c) bezpečný průchod od autobusové zastávky (I/27) 20.000,- Kč 

d) odpočinkové posezení pro turisty a návštěvníky obce + 

informační tabule + odp. koš – v zatáčce nad obcí směr Plasy 

30.000,- Kč 

e) drobné nespecifikované akce 50.000,- Kč 

f) ostatní – pravidelná činnost chodu obce vlastními silami + 

rozpočet obce 

 

 

ad. 5.  Nově zvolený starosta p. Hanzlíček se představil občanům, sdělil své představy ohledně  

 plánované činnosti Města Plasy. Věří v dobrou spolupráci s občany. 

 

ad. 6.   Diskuze 

 

ad. 7 Závěr 

 

Zapsala D. Švejkovská 



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 

 



Osadní výbor Žebnice 

Zápis z jednání č. 4/2010 – 2014 ze dne 3. 4. 2011 

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

Luboš Šiml, Rudolf Tauchen 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

2) KONTROLA ZÁPISU Z PŘEDCHOZÍHO JEDNÁNÍ 

3) PROJEKT NA NOVOU VÝSADBU U KOSTELA 

4) PERGOLA NA DĚTSKÉM HŘIŠTI + POSEZENÍ PRO TURISTY  

5) VÝMĚNA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NA I/27 

6) BEZPEČNÝ PRŮCHOD OD ZASTÁVEK NA I/27 

7) DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

8) INVENTURA MAJETKU 

9) POŽADAVKY NA POŘÍZENÍ 

10) POŽADAVKY NA fi. STANĚK 

11) POŽADAVKY NA TS 

12) PROŘEZ ALEJE 

13) ÚKLID ODPADKŮ 

14) ZÁVĚR 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

2) KONTROLA ZÁPISU Z PŘEDCHOZÍHO JEDNÁNÍ 

 

3) PROJEKT NA NOVOU VÝSADBU U KOSTELA 

 OV seznámen s projektem 

 OV žádá o urychlené dořešení této věci, aby mohla být co nejdříve provedena výsadba nových 

dřevin  

 

4) PERGOLA NA DĚTSKÉM HŘIŠTI + POSEZENÍ PRO TURISTY  

 31. 3. 2011 předány na MÚ Plasy cenové nabídky 

 OV žádá o vystavení objednávek : 

  - fa Jiří Řezáč – pergola na dětské hřiště (dle cenové nabídky) 

 - Ladislav Pánek – info tabule + venkovní sezení pro turisty (dle cenové nabídky) 

 

5) VÝMĚNA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NA I/27 

 realizováno v únoru 2011 za účasti členů OV 

 

6) BEZPEČNÝ PRŮCHOD OD ZASTÁVEK NA I/27 

 OV žádá o sdělení, v jaké fázi se jednání nachází 



 

7) DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

 byla podepsána Dohoda o provedení práce s p. Vlastimilem Jurčíkem st.  

a p. Václavem Molcarem 

 

8) INVENTURA MAJETKU 

Provedena inventura majetku – materiály byly předány 24. 2. 2011 na MÚ Plasy. 

 

9) POŽADAVKY NA POŘÍZENÍ 

OV žádá o pořízení těchto doplňků (především k dětskému hřišti a na další místa v obci): 

 

 2 ks držák pro 5 kol  (umístění: 1 ks na dětském hřišti + 1 ks u hospody U Hasiče) 

- vybráno na  www.mevatec.cz - obj. č. 3775, ev. 3774 (nebo podobné) 

 Zákazové tabulky na dětské hřiště a ke školní zahradě: 

ZÁKAZ VJEZDU NA KOLE – 1 ks (možno doplnit piktogramem) 

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ – 2 ks 

UDRŽUJ POŘÁDEK! – 2 ks 

 4 ks odpadkové koše závěsné (1 ks tmavě zelený + 3 ks světle zelené) – umístění: dětské hřiště,  

nohejbalové hřiště, školní zahrada, před hospodou U Hasiče) 

- vybráno na www.mevatec.cz - 1 ks obj. č. 7000-2 + 3 ks obj. č. 7000-2SV (nebo podobé) 

 

10) POŽADAVKY NA fi. STANĚK 

 odstrojení vánočního stromu na návsi 

 oprava 2 světel (výjezd směrem na Horní Hradiště) – upřesní OV 

 nainstalování elektroměru s jističem 1x16A do bývalého obecního domu  

 nainstalování zásuvek pro přímotopy k místní knihovně 

 oprava kotle v kulturním domě 

 

11) POŽADAVKY NA TS 

 srovnat terén u hasičské zbrojnice a ve školní zahradě – dohoda s OV 

 urgujeme opravu kanálu v uličce u čp. 10 

 

12) PROŘEZ ALEJE 

Proveden prořez aleje Na Pískách a v obci (Mgr. Zdeněk Chlup) 

 

13) ÚKLID ODPADKŮ 

Proveden úklid odpadků u cesty od hlavní silnice do Žebnice, včetně Plaské brány, a dále u cesty ze 

Žebnice na Hůrku – provedly maminky s dětmi. 

 odpadky odvezeny – TS, 12. týden  

 

14) ZÁVĚR  

 

Zapsala: Dagmar Švejkovská 

http://www.mevatec.cz/
http://www.mevatec.cz/


Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 5/2010–2014 ze dne 24. 4. 2011 

 

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

Omluven: Rudolf Tauchen 

 

 

1) Zahájení 

2) Požadavky na TS + urgence 

3) Projekt na novou výsadbu u kostela 

4) Žádost o přidání světla 

5) fi. Staněk 

6) Setkání s p. Brunclíkovou 

7) Alej Na Pískách 

8) Sokolka – nevyvezené popelnice 

9) Skládkování dřeva 

10) Závěr 

 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

2) POŽADAVKY NA TS + urgence 

a. znovu upozorňujeme na stále se zhoršující stav kanálu v uličce u čp. 10 – havarijní stav, hrozí 

propadnutí (žádost o opravu uvedena již v zápisu č. 4) 

b. urgujeme srovnání terénu u hasičské zbrojnice a ve školní zahradě (viz zápis č. 4) – dohoda s OV 

c. žádáme o odvoz pneumatik a dalších odpadků ze skládky na Sokolce 

 

3) PROJEKT NA NOVOU VÝSADBU U KOSTELA 

- Mgr. Chlup informoval o jednání s dodavatelem dřevin – vzhledem k pokročilému období a narašení 

dřevin je možno provést výsadbu až na podzim 

 

4) ŽÁDOST O PŘIDÁNÍ SVĚTLA 

- dne 18. 4. 2011 požádala majitelka pozemku rekreačního objektu E6 o přidání světla veřejného osvětlení 

za účelem intenzivnějšího nasvícení příjezdové cesty k jejímu pozemku u rybníka a vjezdových vrat – téhož 

dne ve večerních hodinách provedl OV kontrolu na místě, shledal osvětlení veřejných prostor dostačující a 

přidání světla nedoporučuje 

 

5) fi. STANĚK 

a. Bývalý obecní dům - upřesnění žádosti o instalaci elektroměru s jističem 1x16A do bývalého 

obecního domu (viz zápis č. 4) – důvod: část prostorů využívá místní mládež jako klubovnu 

b. Hasičská zbrojnice 

-  žádáme o cenovou kalkulaci spotřeby el. energie, na kolik by bylo výhodnější nahradit 

stávající jistič 3x24,7A slabším jističem 3x16A 

- v případě velkého cenového rozdílu doporučuje OV v rámci úspor přejít na slabší jistič 

c. Knihovna – s p. Staňkem byla probrána možnost instalace zásuvek pro přímotopy 

 

 

 



6) SETKÁNÍ S p. BRUNCLÍKOVOU 

- navrhujeme setkání s p. Brunclíkovou v Žebnici ohledně upřesnění instalace zásuvek pro přímotopy 

v místní knihovně (viz bod 5c) 

 

7) ALEJ NA PÍSKÁCH 

- byly dosázeny stromy do aleje Na Pískách a dodány chybějící ochrany kolem kmenů. 

 

8) SOKOLKA – NEVYVEZENÉ POPELNICE 

- na základě sdělení p. Vlastimila Zemana upozorňujeme na opakovaně nevyvezené popelnice na Sokolce 

 

9) SKLÁDKOVÁNÍ DŘEVA 

- OV nesouhlasí se skládkováním dřeva na pozemku nade vsí (směrem na Plasy) v místě plánovaného 

umístění turistického odpočívadla – již dříve projednáno s p. Pořádkem 

 

10) ZÁVĚR 

 

 

Zapsala: Dagmar Švejkovská 



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 



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 7/2010–2014 ze dne 4. 9. 2011 

 

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

Rudolf 

Omluven:  p. Koča 

 

Body jednání: 

1) PROPADLÝ KANÁL u č.p. 28 

2) VÝVOZ KOŠŮ 

3) VODOVOD 

4) VÝLEPY PLAKÁTŮ NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH 

5) SOKOLKA – ZASTÁVKA 

6) POTOK – PŘÍTOK DO VSI 

7) VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ 

8) VÝSADBA U HŘBITOVNÍ ZDI 

9) BOROVICE U ZASTÁVKY 

10) VYTÁPĚNÍ KNIHOVNY 

11) POŽADAVKY NA TS 

12) ČERNÁ SKLÁDKA  

13) OPRAVA ROZHLASU 

14) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 

15) URGENCE 

16) PROZATIMNÍ PLÁN AKCÍ NA ROK 2012 

 

1) PROPADLÝ KANÁL u čp. 28 

- první žádost o opravu byla podána ústně na MÚ Plasy v červenci 2011 (p. Roman Gross) – oprava byla 

přislíbena po akci Závod traktorů do vrchu, konané 23. 7. 2011 

- upomínka byla zaslána 30. 8. 2011 e-mailem (p. Kepková) – přislíbena oprava do konce 36. týdne,  

tj. do 11. 9. 2011 

 

2) VÝVOZ KOŠŮ 

- OV netrvá na pravidelném vývozu všech odpadkových košů v obci Žebnice – bude zajištěno svépomocí 

- žádáme pouze o vývoz koše u autobusové zastávky 

 

3) VODOVOD 

- OV žádá o vyrozumění o postupu prací na projektu vodovodu v Žebnici 

- OV očekává v této věci slíbené jednání s projektantkou 



 

4) VÝLEPY PLAKÁTŮ NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH 

- nepovolený výlep plakátů na autobusových čekárnách na žebnickém rozcestí  byl sice částečně odstraněn, je 

však stále patrný (lepidlo i papír) 

- OV žádá Město Plasy o provedení právních kroků, které povedou k nápravě této skutečnosti, tzn. k odstranění 

zbytků lepidla a papíru organizátorem akce 

 

5) SOKOLKA – ZASTÁVKA 

- OV žádá o opravu krytiny na autobusové zastávce na Sokolce 

 

6) POTOK – PŘÍTOK DO VSI 

- po přívalových deštích v nedávné době byl opakovaně zaplaven dvůr č.p. 19 (p. Knedlhansová) jako důsledek 

neupravovaného koryta Žebnického potoka vedoucího z Písků – koryto je zarostlé a zanesené 

- OV žádá Město Plasy, aby vyzvalo vlastníky pozemků k nápravě (vyhloubení, vyčištění strouhy) 

 

7) VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ 

- OV nebude zajišťovat vylepovaní plakátů vložených do  schránky OV Žebnice na akce jiných pořadatelů, vyjma 

programu kina. Žádáme, aby toto bylo zajišťováno MÚ Plasy. 

 

8) VÝSADBA U HŘBITOVNÍ ZDI 

- dle informace Mgr. Chlupa bude výsadba lip kolem hřbitovní zdi provedena dle možností v říjnu nebo 

v listopadu 

 

9) BOROVICE U ZASTÁVKY 

- OV uvažuje o poražení borovice u autobusové zastávky v Žebnici – svými kořeny narušuje chodník. Ve 

spolupráci s Nepomuckým ornitologickým spolkem bude zajištěna náhradní výsadba 

 

10) VYTÁPĚNÍ KNIHOVNY 

- OV řeší finanční úsporu při vytápění knihovny a přilehlých místností – za tímto účelem bude doplněn do 

rozvodu topení Fridex, díky kterému se nebudou muset nepravidelně využívané místnosti temperovat na 

nezámrazovou teplotu 

 

 

 



11) POŽADAVKY NA TS 

- OV požaduje posekání  těchto pozemků: 

 - alej na Pískách 

 - Trojanská brána 

 - Plaská brána 

 - prostor kolem rybníka 

- termín realizace: 36. – 37. týden 

- upřesnění prostor: p. Gross Roman 

 

12) ČERNÁ SKLÁDKA  

- OV upozorňuje na černou skládku v Pekle, cca 250 m nad vyústěním cesty Peklem na silnici vedoucí do Horního 

Hradiště, po levé straně před stoupáním. Jedná se o posekanou trávu a popel. Upřesňující informace podá na 

vyžádání Mgr. Chlup. 

 

13) OPRAVA ROZHLASU 

- OV žádá o opravu místního rozhlasu – hlášením není rozumět 

 

14) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 

- OV žádá o informaci, kdo řeší doplnění dopravních značek v obci 

 

15) URGENCE 

- urgujeme bod č. 4) z minulého zápisu 

 

16) PROZATIMNÍ PLÁN AKCÍ NA ROK 2012 

a) vodovod – pokračování v realizaci 

b) úprava terénu – vyložení břehů přítoku do rybníka zatravňovacími tvárnicemi nebo kamenem + úprava 

svodu dešťových vod do kanálu nad čp. 8 (p. Václavík) 

c) obnova cesty Žebnice – Mladotice (cyklostezka Baroko) – část vedoucí ze vsi k rozcestí „U Františka“ 

d) rozšíření rozvodu místního rozhlasu – přidání amplionů 

e) pořízení volnočasového zařízení pro děti – trampolína s ochrannou záchytnou sítí 

 

Zapsala: Dagmar Švejkovská 



Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 8/2010 – 2014 ze dne 14. 10. 2011 

Veřejná schůze OV 
 

Přítomni za OV:  Kepková Dana, Švejkovská Dagmar, Gross Roman, Mgr. Chlup 

Zdeněk, Koča Miroslav, Šiml Luboš, Tauchen Rudolf 

 

Hosté:  Ing. Václav Gross-místostarosta  

 

 

 

1. Zahájení provedl Mgr. Zdeněk Chlup. 

- přivítání hostů – Ing. Václav Gross, místostarosta 

2. Zpráva o činnosti OV – pí. Dana Kepková 

a. Složení osadního výboru (dále jen OV) 

b. Zpráva o plnění plánu. 

c. Akce: 

- pergola + lavice na dětském hřišti  43.000,- Kč 

- posezení pro turisty   22.500,- Kč            dotace 

- držák kol + koše    17.800,- Kč 

- chodník od zastávky na rozcestí – bezpečný průchod ze silnice I/27 – 

realizace v nejbližší době 

- vodovod – připravuje se projekt 

b. Další: 

- odstranění pařezů po poražených tújích u hřbitovní zdi – budou 

vysazeny lípy 

- nové zastávky na I/27 (akce z  roku 2010) – bude doplněn název 

Žebnice s logem traktoriády 

- úklid odpadků kolem silnice na Partlovce a směrem na Hůrku 

(provedly maminky s dětmi) 

- proveden prořez okrasné zeleně v celé obci 

-  přidány ochrany u stromů – cesta na Písky 

- dokončen chodník u štítové zdi u hospody – práce svépomocí 

- proveden postřik v obci proti plevelu 

- byla vymalována zděná zastávka na rozcestí – místní mládeží 

- sekání zeleně - vlastními silami + pomocí TS 

- schválení odprodeje pozemku obci od p.Netrha před hospodou – v 

jednání 

3. Plán na rok 2012 – seznam akcí 

4. Příspěvek místostarosty 

- poděkování OV  

- nákup techniky pro technické služby 

- dokončení kruhového objezdu 

- příprava akcí – silnice I/27 ve městě Plasy směr Rybnice – spoluúčast 

města 18.000.000,- 

- klášterní cesty 18–20.000.000,- 

- zastavení obchvatu Plas – návrhy na výkup a zcelení pozemků 



- 1. 1. 2012 – budou zřízeny technické služby jako s.r.o. - samostatně + 

možnost zisku 

- výpověď - p. Pořádek formou dohody – nový správce 

- pivovar – depozitář – muzeum 

- vodovod – projekt – jednání 26.10.2011 za účasti OV – cca 10.000,- Kč - 

příprava 

- komunikace za hospodou patří Úřadu pro zastupování státu – Baroko – 

obnova – oslovení majitele pozemku 

- vyústění meliorací do rybníka-oslovení majitele pozemku 

- získání dotace na rozvoj obce (chodník, koše, hřiště, sezení)-podrobnější 

informace 

- zastávky – nepovolené vylepování plakátů, odstranění – dopis od právníků 

- průchod od zastávky – realizace v nejbližší době – zhotoví Kralovická 

zemědělská a.s. 

- výkup pozemku před hospodou – souhlas obce 

- sjezd na „roury“ směr dětské hřiště – bude zhotoveno 

 

5. Diskuze 

1) TS – nákup nových strojů – získá nová s.r.o., fakturace – vše s DPH, město 

bude dostávat ceny s DPH, ziskovost – nové živnosti-např. nákladní doprava, 

vklad strojů 

2) komíny v obci – zápach – neřešeno 

3) fara – havarijní stav – město nemá zprávy. Řešením by byla změna majitele, 

neudržováno. Voda pro hřbitov – návrh řešení obec Plasy. Přezkoumat 

smlouvy při prodeji. Řešit el. vedení – bude řešit stavební úřad. Podat podnět 

na odbor regionálního rozvoje, MěÚ Kralovice, PhDr. Vlčková 

4) pokácení borovice u zastávky v říjnu 2011 – bude vysazen jasmín  

5) odsouhlasena knihovna – vytápění cca 20.000,- Kč z rozpočtu obce, výměna 

náplně – místo vody bude napuštěna nemrznoucí směs.  

6) výměna veřejného osvětlení  za LED – návrh na úsporu 

7) vysazení lip – nedávno poraženy u pomníku na podnět občanů; obava, aby zase 

někomu nevadily – úklid listí 

8) vyndání nádrže na odkupovaném pozemku Kralovickou zemědělskou a.s. – 

možnost  využití jako pož. nádrž. Bude také osázena zeleň – na okrajích. 

9) odpadky – stále odváží firma Becker, stávající stav – černé skládky – špatné 

ukládání 

 

 

 

Zapsali: R. Tauchen a D. Švejkovská 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 9/2010 – 2014 ze dne 14. 10. 2011 

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

Miroslav, Šiml Luboš, Tauchen Rudolf 

 

Program: Projednání opravy hodin na základě předložené cenové nabídky. 

 

Na mimořádné schůzi OV byla projednána možnost opravy hodinového stroje ve věži kostela Sv. 

Jakuba v Žebnici na základě cenové nabídky firmy L. HAINZ, spol. s r. o. ze dne 25. 5. 2011, kterou 

předložil p. Josef Urban. 

 

Dle názoru OV mohl p. Josef Urban seznámit s touto nabídkou OV a všechny občany na veřejné 

schůzi, která se konala dne 14. 10. 2011. Pozvánka na toto jednání byla doručena všem obyvatelům 

obce do schránky. 

 

 

Cenová nabídka je složena ze 3 částí: 

 

1) generální oprava stroje 

 

34.320,- Kč 

2) generální oprava stroje + instalace řídící elektronické jednotky 

s příjmem signálu DCF (vysoká přesnost chodu, automatická 

změna času letní/zimní, paměť v případě výpadku el. proudu) 

68.430,- Kč 

3)  instalace pohonu zvonů 

 

59.425,- Kč 

  

 

Vyjádření OV: 

 

OV souhlasí s opravou hodinového stroje ve věži kostela Sv. Jakuba v Žebnici 

 

 

- požadujeme předložení dalších cenových nabídek, aby mohla být vybrána nabídka nejvýhodnější 

 

- navrhujeme projednání možnosti financování za spoluúčasti OV Žebnice, OS Jakub Větší a MÚ 

Plasy 

 

- navrhujeme oslovení  zájmových organizací a podnikatelů za účelem získání dalších finančních 

prostředků 

 

- navrhujeme získat finanční prostředky v podobě příspěvků občanů z obcí spadajících do farnosti 

Plasy – např. vypsáním veřejné sbírky 

 

 

Podle výše získaných finančních prostředků bude možno jednat i o jiném, než základním 

druhu opravy. 

 

 
Zapsala: Dagmar Švejkovská 



1 

Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 10/2010 – 2014 ze dne 11. 3. 2012 

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

Luboš, Tauchen Rudolf 

Omluven: Gross Roman 

za MÚ Plasy: Ing. Gross Václav 

 

 

 

1) VODOVOD 

Ing. Gross informoval o jednání s Karlovickou zemědělskou, a.s. ohledně vodovodu pro obec 

Žebnice:  

 - pro odběr vody pro občany bude sloužit samostatný vodojem, který se bude plnit po 

doplnění vody do vodojemu pro potřeby zemědělského družstva 

 - MÚ Plasy převezme náklady za elektrickou energii na provoz vodovodu – zjišťují se 

skutečné náklady při současném provozu 

 - bude proveden průzkum mezi občany ohledně zájmu o připojení na vodovod 

 - je nutné zajistit, aby nedocházelo k vývozům nevhodného a nebezpečného odpadu na místní 

skládku Na pískách tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci pitné vody – pro tyto druhy odpadů je 

k dispozici sběrný dvůr v Plasích. Občané budou informováni formou letáku. 

 - bude vybrán nejvhodnější prostor pro umístění vodojemu 

 

2) OPRAVA VĚŽNÍCH HODIN 

- cenová nabídka L. Hainz, spol. s r.o., Praha ze dne 23. 12. 2011 na opravu věžních hodin je 

v cenové výši 126.962,40 Kč vč. DPH  

- Farní úřad Plasy získal dotaci 60%, tzn. 76.000,- Kč 

- Osadní výbor Žebnice na základě hlasování souhlasí se spoluúčastí 40%, tzn. 51.000,- Kč - 

bude financováno z rozpočtu obce Žebnice 

 

3) SCHŮZKA S p. BRUNCLÍKOVOU 

- 19. 3. 2012 v 16 hodin proběhne v Žebnici  informativní schůzka p. Brunclíkové a zástupců OV 

ohledně požadavků OV na opravy v obci 

- schůzky se zúčastní místostarosta Ing. Václav Gross 

- požadavky na opravy: vyčištění kanálů a oprava usazení roštů + další požadavky projednané 

přímo na schůzce 

 

4) POŽADAVEK NA TS 

- odvoz odpadu z autobusové zastávky na I/27 (směr na Kralovice) 

 

5) ROZŠÍŘENÍ ROZHLASU 

- OV navrhne, kam bude přidán amplion – z důvodu lepší slyšitelnosti hlášení 

 

6) ÚKLID KOLEM CEST 

- proběhne úklid odpadu kolem cest vedoucích do Žebnice (Partlovka, Plaská brána, Hůrka) – 

úklid bude proveden vlastními silami dětí i dospělých  

- pro děti budou zakoupeny motivační odměny – pravděpodobně ve formě buřtů a čokoládových 

penízků 

 

 
Zapsala: Dagmar Švejkovská 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č. 11/2010 – 2014 ze dne 22. 4. 2012 

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

Tauchen Rudolf 

Omluven: Koča Miroslav 

 

 

 

1. MAPA ŽEBNICE – ZAKRESLENÍ 

- do mapy obce Žebnice byly zakresleny dle požadavku MÚ Plasy 

 a) lampy – označeny čísly 1 – 21 

 b) reproduktory místního rozhlasu – označeny římskými číslicemi I – III 

 c) obecní prostory – označeny velkými písmeny A – P: 

   A – smírčí kříž na „Partlovce“ 

   B – turistické odpočívadlo nad obcí na „Partlovce“ 

   C – park mezi školou a kostelem 

   D – školní zahrada 

   E – prostor u Pomníku padlých 

   F – trojúhelník před farou (u Žemličkových čp. 54) 

   G – prostor před p. Vodákovou (naproti škole) 

   H – trojúhelník vedle obecního domu 

   I – okolí kulturního domu 

   J – Trojanská brána 

   K – prostory na konci obce – směr Horní Hradiště 

   L – okolí rybníka, včetně  vpusti přítoku do rybníka + u hasičské zbrojnice 

   M – oplocené sportovní a dětské hřiště 

   N – pozemek „na rourách“ 

   O – prostor v zátočině – odbočka k rybníku u čp. 33 

   P – Plaská brána 

 

- mapy budou předány na MÚ Plasy v nejkratším možném termínu 

 

2. NÁKUP TRAMPOLÍNY (viz. plán pro rok 2012) 

- p. Tauchen zjistí druhy, dostupnost a ceny trampolín s ochrannou sítí v prodejně sportovních potřeb 

- dle dohody členů OV bude mít pořízená trampolína tyto parametry – ø min. 400 cm, nosnost min. 

160 kg 

 

3. DOTAZ NA MÚ PLASY 

- v jakém stavu je řešení poničených autobusových čekáren u silnice I/27 na Žebnickém rozcestí? 

- žádáme o odstranění nápisů na autobusových čekárnách. Pokud není nutné využití služeb externí 

firmy z důvodu dalších kroků při šetření celé věci, je možno provést odstranění svépomocí.  

Prosíme o vyjádření MÚ Plasy v co nejkratším termínu. 

 

4. UPOZORNĚNÍ NA DALŠÍ VÝLEPY 

- autobusové čekárny na Žebnickém rozcestí byly opět poničeny nedovolenými výlepy i přes 

upozornění o zákazu výlepů, umístěných po obou stranách každé čekárny 

- jedná se o plakáty na tyto akce: 

 - Diskotéka, Kralovice – konání 6. 4. a 7. 4. 2012 (výlep uvnitř čekárny) 

- Otevření Fantasy golfu v areálu Rudolf II., Plasy – konání 28. a 29. 4. 2012 

 - Final tour – jaro 2012, Kožlany – konání 5. 5. 2012 
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5. VODOVOD 

- na další schůzi OV bude pozván místostarosta města Plasy Ing. Václav Gross, za účelem 

projednání a přípravy na plánované svolání veřejné schůze, kdy budou občané Žebnice seznámeni 

s průběhem jednání o připravované investiční akci - zřízení vodovodu v Žebnici 

 

6. OPRAVENÁ HRÁZ RYBNÍKA 

- 29. 4. 2012 byla svépomocí opravena protíkající hráz rybníka v Žebnici 

 

7. DOPLNĚNÍ NÁSTĚNKY U TURISTICKÉHO ODPOČÍVADLA 

- nástěnka u turistického odpočívadla nad obcí Žebnice bude doplněna ze zadní strany informacemi 

o obci Žebnice – historie, současnost, zajímavosti, plán kulturních akcí pro aktuální rok 

- celkem je možno přidat až 8 listů A4, případně jiný poměrný počet jiných rozměrů 

 

8. POŽADAVKY NA OPRAVY 

- oprava výstupu hudby u místního rozhlasu 

- kontrola celého stávajícího rozvodu místního rozhlasu, včetně přezkoušení funkčnosti amplionů na 

škole 

- přidání amplionů na sloupy č. 2 a 14 

 

9. POŽADAVEK NA TS 

- vývoz plného odpadkového koše u odpočívadla nad obcí – prostor B 

 

10. POŽADAVKY NA POŘÍZENÍ 

- žádáme o zakoupení 5 ks informačních tabulek - min. A4, plast, s textem NA VLASTNÍ 

NEBEZPEČÍ. Tabulky budou umístěny na vrata školní zahrady, dětské a sportovní hřiště u rybníka a 

trampolínu, která bude po zakoupení umístěna před kulturním domem. 

- žádáme o zakoupení 4 ks samolepek s textem POŠKOZENÍ SE TRESTÁ! Samolepky budou 

umístěny na autobusové čekárny na Žebnickém rozcestí. 

 

 
Zapsala Dagmar Švejkovská 



Osadní výbor Žebnice 

Zápis z jednání č. 12/2010 – 2014 ze dne 1. 8. 2012 

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

Tauchen Rudolf 

Omluven: Koča Miroslav 

Za MÚ Plasy:  Ing. Václav Gross 

 

 

1. Ing. Gross informoval o polepených autobusových zastávkách na silnici I/27 – problematiku řeší 

Město Plasy, které i zajistí odstranění výlepů 

 

2. UPOZORNĚNÍ na uvolněnou dopravní značku „Začátek obce“ – směr od Horního Hradiště. Žádáme 

o upevnění. 

 

3. UPOZORNĚNÍ na poničenou cestu ze Žebnice - Trojanská brána k Františku (část cyklostezky Baroko 

II) 

 

4. PROPADAJÍCÍ SE KOMUNIKACE A VJEZD (část chodníku) u čp. 46 (p. Urban, p. Švejkovská) – prosíme 

o konzultaci a posouzení p. Brunclíkovou za účasti alespoň jednoho z majitelů RD čp. 46 

 

5. MAPY – do mapy obce Žebnice pro potřeby TS bude zanesen bod Q – cesta od začátku obce směr 

Peklo 

 

6. POŽADAVEK SPORTOVCŮ – zakoupení vybavení nohejbalového hřiště – umělohmotné vymezovací 

čáry, cena cca 6.000,- Kč, práce svépomocí 

 

7. POŽADAVEK NA TS – žádáme o vyprázdnění odpadkového koše u turist. posezení nade vsí 

 

 

 

 

Zapsala Dagmar Švejkovská 

 



Osadní výbor Žebnice 

Zápis z jednání č. 14/2010 – 2014 ze dne 13. 2. 2013 

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

Tauchen Rudolf, Koča Miroslav 

 

Program:  

1) POŽADAVEK na Elektro Staněk 

2) POŽADAVEK na TS 

3) UPOZORNĚNÍ 

4) DOTAZ na možnost dotace 

5) VODOVOD – zjištění zájmu občanů 

6) OSTATNÍ 

 

1) POŽADAVEK na Elektro Staněk 

 sundat vánoční výzdobu - světelný řetěz ze stromu v parku 

2) POŽADAVEK na TS 

 úklid sněhu    

  sníh odhrnovat také v uličce u čp. 64 – 67 (domky nad hospodou) 

 při odhrnování sněhu v prostoru před hřbitovem prohrnout širší pruh tak, aby 

na tomto prostranství mohla parkovat auta návštěvníků kostela a hřbitova, 

zejména při pátečních bohoslužbách 

3) UPOZORNĚNÍ 

stále nebyl řešen bod č. 4 ze zápisu OV Žebnice č. 12 (ze dne 8. 8. 2012) – propadající se 

komunikace u čp. 46 (p. Urban, p. Švejkovská). OV žádá o schůzku s p. Brunclíkovou za účasti 

p. Ladislava Urbana pro navržení řešení. 

4) DOTAZ na možnost dotace 

 jaká je možnost získání dotace na opravu cesty BAROKO (směr Trojany)?  

5) VODOVOD – zjištění zájmu občanů 

 na základě anketních lístků bylo zjištěno, že většina občanů má zájem o připojení na 

plánovaný vodovod 

6) OSTATNÍ 

 svépomocí bude opraveno poškozené zábradlí u rybníka 

 

Zapsala: Dagmar Švejkovská 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.15/2010-2014 ze dne 22.05.2013 

 
Přítomni:  Roman Gross, Dana Kepková, Mgr. Zdeněk Chlup, Miroslav Koča,  

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Nebezpečný úsek na komunikaci v okolí havarijního stavu hřbitovní zdi 

3. Prohlídka pomníku padlých z důvodu opravy 

4. Oprava vnitřku hasičské zbrojnice 

5. Vodovod 

6. Oprava poškozeného zábradlí u rybníka 

7. Prohlídka obce  

8. Požadavek na Technické služby města 

9. Vymalování klubovny 

10. Vodovod – vyhodnocení projektové dokumentace 

11. Prořez dřevin v obci 

12. Prořez dřevin v aleji Na pískách 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Nebezpečný úsek na komunikaci v okolí havarijního stavu hřbitovní zdi – OV upozorňuje 

na dlouhotrvající nebezpečný stav-nebezpečný úsek jak pro průchod občanů, tak i pro průjezd 

vozidel. OV dává dotaz z důvodu bezpečnosti občanů, kdy bude tento neuspokojivý stav 

odstraněn vlastníkem objektu  

 

3. Prohlídka pomníku padlých z důvodu opravy – dne 21.05.2013 proběhla prohlídka 

pomníku padlých se stavební techničkou – budou předloženy 2 nabídky této opravy 

 

4. Oprava vnitřku hasičské zbrojnice  – svépomocí a mládeží (mladí hasiči) byl opraven 

vnitřek hasičské zbrojnice 

 

5. Vodovod – OV bere na vědomí informaci o plánovaném jednání v měsíci červnu 2013 

s Kralovickou zemědělskou a.s. a zástupci Města Plasy za účasti osadního výboru 

 

6. Oprava poškozeného zábradlí u rybníka – realizaci provede p. J. Ingriš 

 

7. Prohlídka obce – v měsíci dubnu 2013 proběhla prohlídka obce se zástupci Města Plasy         

p. Ing. Grossem a stavební techničkou pí. Brunclíkovou za účasti zástupce OV p. R. Grosse.  

Zjištěno:  

 Oprava pomníku padlých 

 Propadlá komunikace u čp. 46 (p. L. Urban a pí. D. Švejkovská) 

 Zastřešení terasy u hospody U hasiče – realizace p. L. Pánek 

 Dovoz hlíny + štěrk  (drcená 0,8) k čp. 19 (pí. I. Pfeiferová) 

 Přislíbení informačních tabulek – 5 x NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, 1 x ZÁKAZ 

VJEZDU KOL, 2 x ZÁKAZ SKLÁDKY 

 

8. Požadavek na Technické služby města –   

 Znovu zmulčování travnatých ploch v první polovině měsíce června (okolo 

10.6.) 

 Dovoz hlíny a štěrku (drcená 0,8) k čp. 19 dle bodu 7) 

 Sekání trávy v celé obci – termín 8.- 12.7. (konání traktoriády) 

 



 2 

9. Vymalování klubovny – svépomocí mládeží bude vymalována klubovna v budově bývalého 

obecního domu 

 

 

10. Vodovod - vyhodnocení projektové dokumentace – za účasti zástupce OV proběhlo 

vyhodnocení vítěze zakázky na zpracování projektové dokumentace. Vítězem se stala  firma 

Ing. Jaroslav Faiferlík, Plzeň za cenu 167 851 Kč včetně DPH 

 

 

11. Prořez dřevin v obci –  na jaře byl proveden prořez dřevin v obci 

 

 

12. Prořez dřevin v aleji Na pískách – v měsíci květnu byl proveden prořez dřevin                       

v aleji Na pískách 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 

 

 

                                                                           

 

 

 



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 



Osadní výbor Žebnice 

VEŘEJNÁ SCHŮZE 

Zápis z jednání č. 17/2010 – 2014 ze dne 17. 11. 2013 

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

Rudolf 

Omluven: Gross Roman 

Hosté:  Hanzlíček Zdeněk, Ing. Gross Václav 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Činnost v roce 2013 

3) Plán akcí na rok 2014 

4) Příspěvek starosty, p. Zdeňka Hanzlíčka 

5) Příspěvek místostarosty, Ing. Václava Grosse 

6) Diskuze 

7) Závěr 

 

1) Zahájení: Mgr. Chlup – přivítání hostů 

 

2) Činnost v roce 2013 

- zakoupeny vymezovací čáry na nohejbalové hřiště (peníze ještě z roku 2012) - 6.000,- 

- oprava komunikace u čp. 46 

- vysypání prostoru u rybníka kamennou drtí 

- zahájení jednání o cenových nabídkách na opravu památníku padlých 

- oprava hasičské zbrojnice svépomocí – provedli mladí hasiči SDH Žebnice 

- vymalování 2 místností v bývalém obecním domě mládeží – užíváno jako klubovna 

- oprava povrchu komunikace na Trojanské bráně - 386.000,- 

- příspěvek Města Plasy na opravu fresek v kostele Jakuba Většího – 27.000,- 

- příspěvek Města Plasy na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi 

- prořez dřevin v obci a na Pískách 

- v průběhu celého roku pracují místní maminky na akcích pro děti – za to jim patří dík 

- bez problémů probíhá úklid obce technickými službami 

 

3) Plán akcí pro rok 2014 

- oprava pomníku padlých – přibližně 200.000,- 

- drobné opravy v obci – 50.000,- 

- další práce na přípravě investiční akce „vodovod“ 

- oprava zábradlí u rybníka – svépomocí 

- oprava plotu u školní zahrady – brigáda mládeže 

- z let minulých je do rozpočtu Žebnice převedeno cca 400.000,- 



 

4) Příspěvek starosty, p. Zdeňka Hanzlíčka 

V roce 2014 budou realizovány různé finančně náročné akce, na některé z nich si bude město muset vzít i 

úvěr – dokončení průtahu městem Plasy, opravy komunikací a obrubníků na Střelnici, cesta u konventa, 

komunikace k novým bytovkám, zakoupení zametacího vozu. Dalšími výdaji pak jsou příspěvky pro MŠ, ZŠ, 

ZUŠ, knihovnu a také náklady na technické služby. Rozpočet celkem cca 95 mil. Příjem bude přibližně ve 

stejné výši.  

Náklady Žebnice se v roce 2013 : 

- práce na projektu „vodovod“ – 97.000,- 

- komunikace na Trojanské bráně – 386.000,- 

- náklady na TS – 15.500,- 

- opravy – 4.500,- 

- náklady na elektriku (osvětlení) – 84.000,- 

- celkem tedy 587.000,- 

 

5) Příspěvek místostarosty, Ing. Václava Grosse 

- do r. 2014 se převádí 370.000,-  

- oprava rozhlasu – půjde z drobných oprav 

- osazení opraveného pomníku padlých by mohla proběhnout v dubnu nebo v květnu 2014 

- akce „vodovod“  

o zpracovává se projekt, budou muset být 3 věcná břemena na pozemcích, přes které 

vodovod půjde (p. Pavel Zeman, p. Václav Urban, p. Marie Brunclíková) 

o Kralovická zemědělská, a.s. provádí opakované rozbory vody – ve vodě se objevilo vyšší Ph 

a mírně dusičnany 

o plánovanou cenu za vodu 60,- /m3 bude asi možné snížit na cca 40,- /m3 

- v dubnu proběhla pochůzka se zástupci osadního výboru a stavební techničkou p. Brunclíkovou 

o chybí opravit skla v oknech na sále 

o v lednu nebyl sundán světelný řetěz z vánočního stromu v parku – před znovu rozsvícením 

musí být překontrolován a po Vánocích neprodleně odstrojen (kvůli rostoucímu stromu by 

mohlo dojít k poškození kabelů) 

o byla dovezena kamenná drť nejen k rybníku, ale také do uličky u čp. 52 

 

6) Diskuse 

- p. Kohout – stížnost na parkování autobusu u čp. 64 

o vyřeší Ing. Gross domluvou s uživatelem autobusu 

- p. Filipová – žádost o přidání pouličního osvětlení k rybníku tak, aby byla osvětlena příjezdová cesta 

k jejich pozemku 

o Ing. Gross zjistí možnosti, jak by mohlo být řešeno 

- p. Bischofová – stížnost na dlouhodobě nesekaný hřbitov 

o Ing. Gross – osadní výbor zajistí požadavky na TS 

o p. Koča – navrhuje sekání hřbitova stejně jako na hřbitově v Plasích 

o p. Hanzlíček upřesňuje, že se jedná o sekání a úklid trávy 3x ročně + 1x navíc před dušičkami 

- p. Koča – informace u uveřejnění starých školních kronik v elektronické podobě na stránkách 

www.zebnice.cz 

- Ing. Gross – reakce na upozornění OV Žebnice v zápise č. 16 ze dne 9. 10. 2013 na stav místní fary – 

bude se řešit se stavebním úřadem 

http://www.zebnice.cz/


- p. Tauchen – na faře je uvolněný nástřešák – bude-li se muset elektrické vedení přepojit na nový 

sloup, nebude pravděpodobně možné tento sloup umístit ke hřbitovní zdi, kde by pro něj bylo 

nejvýhodnější umístění, z důvodu nebezpečí zborcení celé zdi – navrhuje dohodnout umístění do 

farské zahrady 

- p. Jurčík – proč se má platit 50.000,- za opravu hřbitovní zdi, když se neví, za co jsou? 

o Ing. Gross – udržování hřbitova ze smlouvy z r. 2012 se týká pouze drobných oprav, peníze 

se proplatí, ale musí být dodáno vyúčtování, cenové nabídky – od června 2013, kdy oprava 

proběhla, městský úřad zatím tyto doklady nemá 

- p. Tauchen – půjde osadit dopravní značky dle žádosti OV Žebnice v zápisu č. 16 ze dne 9. 10. 2013? 

o Ing. Gross – přidat do plánu akcí – platit se bude z rozpočtu Žebnice 

- p. Koča – navrhuje seříznout krajnice pro odtok vody z komunikace na Partlovce 

- Mgr. Chlup – kanalizace u jejich pozemku se zanáší 

o Ing. Gross – podívají se spolu, jak vy se mohlo vyřešit 

- p. Urban V. – upozorňuje na shnilý rošt u vpusti do kanalizace u Vodáků 

 

7) Závěr - Mgr. Chlup – rozloučení, poděkování hostům  

 

Zapsala D. Švejkovská 



Osadní výbor Žebnice 

Zápis z jednání č. 18/2010 – 2014 ze dne 26. 03. 2014 

 

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

Tauchen Rudolf 

Omluven: Šiml Luboš 

1) Informace Romana Grosse: 

- proběhlo zasklení rozbitých oken u sálu v kulturním domě 

- byl opraven propadlý chodník u autobusové zastávky 

- byly dosypány hlínou krajnice komunikace na Trojanskou bránu 

- budou se opravovat svody z okapů na kulturním domě a na hasičské zbrojnici 

- proběhne oprava hráze rybníka 

- po vsi budou osazeny dopravní značky „dej přednost v jízdě“ dle požadavku OV 

- na dětské hřiště budou doplněny bezpečnostní a informativní tabulky 

- dřevěná konstrukce na dětském hřišti bude natřena mládeží formou brigády (projednat s TS) 

2) Připravuje se schůzka s Kralovickou zemědělskou, a.s. – bude podepsána smlouva týkající se vrtu 

s pitnou vodou (6. 5. 2014) 

3) Požadavek na TS: 

- žádáme konzultaci s p. Caltou ohledně úpravy veřejné polní cesty směr Peklo – kontaktní osoby 

p. Chlup Zdeněk nebo p. Gross Roman 

4) Anketa: 

- bude připravena anketa k vyjádření názoru občanů – jak nejlépe využít volný prostor u 

kulturního domu a také prostor „nad rourami“ (za dětským hřištěm)? 

- v rámci ankety se občané budou moct přihlásit k odběru novinek a připravovaných akcí v obci 

formou sms nebo e-mailem 

 

Zapsala D. Švejkovská 



Osadní výbor Žebnice 

Zápis z jednání č. 19/2010 – 2014 ze dne 12. 9. 2014 

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

Šiml Luboš, Tauchen Rudolf 

 

Program:  

1) UPOZORNĚNÍ NA ZANESENÝ PŘÍKOP 

2) OSETÍ TRAVINY U POMNÍKU 

3) OPRAVA KŘÍŽE 

4) VOLBY DO OSADNÍHO VÝBORU 

5) ZASKLENÍ OKEN – POŽADAVEK NA TS 

 

1) UPOZORNĚNÍ NA ZANESENÝ PŘÍKOP 

OV Žebnice upozorňuje na zanesený příkop u odbočky na Žebnici ze silnice I/27. 

Voda z polí přetéká přes vedlejší silnici vedoucí na Žebnici, ale už i přes silnici 

I/27. Vzhledem k tomu, že se blíží chladné dny, voda by mohla začít na silnici 

namrzat, žádáme o zajištění vyčištění tohoto příkopu. – upozorněno e-mailem p. 

Kepkové dne 22. 9. 2014 

2) OSETÍ TRAVINY U POMNÍKU 

U pomníku padlých je třeba zasít travinu – při dodání osiva bude provedeno svépomocí. 

3) OPRAVA KŘÍŽE 

Dotaz na p. Caltu na možnost opravení kříže u polní cesty směrem k Černému kříži – zda je 

možnost opravy nebo dodání nového kříže. Kontaktní osoba – p. Gross Roman. 

4) VOLBY DO OSADNÍHO VÝBORU 

Občané Žebnice budou osloveni k účasti ve volbách do OV, které proběhnou současně 

s komunálními volbami. Zájem o kandidaturu zjistí Dana Kepková a Roman Gross.  

5) ZASKLENÍ OKEN – POŽADAVEK NA TS 

Žádáme o opravu prasklých a někde i vypadlých skleněných výplní oken – sál u kulturního 

domu + bývalý obecní dům – štítová strana (směrem ke škole). 

 

Zapsala: Dagmar Švejkovská 


