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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z veřejného jednání č.8/2018-2022 ze dne 15.11.2019 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Miroslav Koča, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross,  

Roman Gross, Luboš Šiml 

Omluven: Milan Hora 

Hosté: p. starosta Z. Hanzlíček, p. místostarosta p. Bc. T. Kouba 

 

 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vyhodnocení činnosti v roce 2019 

3. Plán na rok 2020 

4. Vystoupení p. místostarosty Bc. Kouby 

5. Vystoupení p. starosty města Plasy 

6. Vodovod 

7. Pozemkové úpravy 

8. Náměty občanů 

9. Diskuse  

 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení – zahájení a uvítání hostů provedl člen OV Ţebnice Ing. Václav Gross  

 

2. Vyhodnocení činnosti v roce 2019 - přednesla předsedkyně OV Ţebnice  

p. D. Kepková 

 

3. Plán na rok 2020 – plánované akce z rozpočtu i mimo rozpočet sdělil L. Šiml: 

 

Akce v roce 2020 zahrnuté do rozpočtu: 

 Vodovod pokračování realizace+převod    600.000,-- Kč 

 Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem – realizace 200.000,-- Kč 

 Drobné opravy v obci          60.000,-- Kč. 

 

Akce v roce 2020 mimo rozpočet: 

 Oprava prasklin v komunikaci okolo rybníka 

 Zajistit nové osvětlení nového vánočního stromu 

 Upozornit SÚS na špatný technický stav komunikace od I/27 a směr Horní Hradiště 

 Oprava desky stolu na ping-pong 

 Zabudovat koryta – svod do kanalizace u domu p. Miroslava Koči 

 

 

4. Vystoupení p. místostarosty Bc. Kouby – informace o plánované čerpací zkoušce 

na vrtu Kral. zem. po sklizni v létě 2020, do konce letošního roku proběhne schůzka 

s SÚS a městem Plasy ohledně špatného stavu silnice z I/27 do Ţebnice a silnice  

ze Ţebnice do Horního Hradiště. 
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5. Vystoupení p. starosty města Plasy p. Hanzlíčka – informace o novém lékařském 

domu v Plasích (otevření 6/2020), otevření in-line dráhy a vyhodnocení provozu 

kulturního domu Bio Střela proběhne koncem listopadu 2019.  

 

6. Vodovod – Ing. Václav Gross – informace o schůzce OV a Kral. zem. a.s. ohledně 

odstoupení od smlouvy o vyuţívání vrtu. V případě sepsání nové smlouvy s Kral. 

zem. a.s poţaduje OV tuto novou dohodu vidět k odsouhlasení podmínek dohody. 

 

7. Pozemkové úpravy – informace Bc. Kouba – zahájeno výběrové řízení na 

projektanta, zahájení pozemkových úprav v r. 2020. Bc. Kouba dle zkušenosti 

z pozemkových úprav v Horním Hradišti doporučuje na pozemkové úpravy ustanovit 

jednoho společného zástupce, který se o tuto problematiku a komunikaci s úřady bude 

starat. 

 

8. Náměty občanů – 

 

 Propadlý kanál a zasypat nerovnosti na cestě v uličce směr nemovitost 

 p. Miroslava Zemana čp. 52 - oslovit technické sluţby. Moţnost zavezení 

obrusem 

 Kanál a výjezd od nemovitosti p. Vlastimila Jurčíka čp. 45 - moţnost jiného 

výjezdu od nemovitosti 

 Ostříhat přerostlou vrbu u rybníka - zasahuje do komunikace 

 

9. Diskuse –  

 Diskuse 

 p. Bc. Tomáš Kouba navrhuje vyvolat jednání ohledně vodovodu s fa Vodárna 

Plzeň a.s. – zjistit moţnosti ohledně zřízení vodovodu v Ţebnici. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 


