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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.19/2014-2018 ze dne 12.03.2017 

 
Přítomni:  Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross,,  Luboš Šiml,          

Vladimír Soukup 

Omluven: Milan Hora 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Umístění přenosné buňky 

3. Prořez vrb – potok za Ţebnicí 

4. Oprava kříţů v okolí obce 

5. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení 

6. Autobusová zastávka Sokolka 

7. Ţádost L. Urbana 

8. Cesta na písky 

9. Oprava vjezdu u čp. 35 

10. Vodovod 

11. Seřízení místního rozhlasu 

12. Zanesený potok nad rybníkem 

13. Zvýšený výskyt potkanů v obci 

14. Rybník na pískách 

15. Oprava stolu na ping-pong+nátěr sezení 

16. Oplocení budovy bývalé školy 

17. Iniciativa „Ukliďme Česko“ 

18. Obnova zeleně 

19. Diskuse 

 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Umístění přenosné buňky –  splněno, bude provedena údrţba 

 

3. Prořez vrb potok za Žebnicí – akce proběhla 25.02.2017, ze 2/3 bylo splněno, zbytek 

prořezu bude proveden v příštím roce 

 

4. Oprava křížů v okolí obce – oprava zadána p. M. Kočovi - realizace do konce dubna 2017 

 

5. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení –  bod trvá – bude provedeno v teplejších 

měsících 

 

6. Autobusová zastávka Sokolka – Nápis na zastávku      „Ţebnice-Sokolka“ + logo traktoru – 

zajistí Rudolf Tauchen-trvá- probíhá nabídka 

 

7. Žádost L. Urbana – L. Šiml přednesl dotaz p. L. Urbana na obnovu jabloní podél silnice     

ze Ţebnice na silnici I/27. Vlastník Ředitelství silnic a dálnic ČR. OV předá podnět na město. 

 

8. Cesta na písky – oslovit Kral. zem. a.s. z důvodu vyhloubení příkopů podél cesty               

pod provozovnou Kral. zem. a.s. – zanesené příkopy.  

 

9. Oprava vjezdu u čp. 35 p. M. Molcara – nabídka-trvá 

 

10. Vodovod – trvá 

 

11. Seřízení místního rozhlasu – urgence na město, nedodrţena realizace během měsíce      

února 2017 
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12. Zanesený potok nad rybníkem – dle sdělení vlastníka Lesy ČR s.p. bude provedeno 

vyčištění zaneseného potoka během roku 2017 

 

13. Zvýšený výskyt potkanů v obci – bude projednáno při pochůzce obcí, která proběhne         

se stavebním technikem během měsíce dubna 2017 

 

14. Rybník na pískách – projekt připraven – sledování nových dotačních titulů  v roce 2017-trvá 

 

15. Oprava stolu na ping-pong + nátěr sezení nad obcí – trvá  

 

16. Oplocení budovy bývalé školy – diskuse OV 

 

17. Iniciativa „Ukliďme Česko“ – OV bere na vědomí a souhlasí s připojením se k této 

iniciativě. Akce se uskuteční 8.4.2017-úklid příkopů podél silnice směr od konce vsi k silnici 

I/27 a podél silnice směr od konce vsi směr Horní Hradiště aţ na Hůrku. A další úklid např. 

černá skládka na kraji lesa směr Trojany. Pytle na úklid dodá město Plasy.  

 

18. Obnova zeleně – u autobusové zastávky ve vsi zjištěn uschlý keř. Bude provedena nová 

výsadba, pravděpodobně šeřík obecný.  

 

19. Diskuse 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 


