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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.17/2018-2022 ze dne 10.04.2022 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross, Roman Gross,   

Luboš Šiml, Milan Hora, Miroslav Koča 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Uzamčená zahrada u fary čp. 1 

3. Rozšíření veřejného osvětlení na pozemek u čp. 36  

4. Vodovod Ţebnice 

5. Oprava místní komunikace 

6. Odpočívadlo „Na Pískách“ 

7. Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy 

8. Oprava hřebenáče na budově bývalé školy 

9. Úklid příkopů silnice směr I/27 a směr Horní Hradiště 

10. Revize dětského hřiště 

11. Kanalizační vpusť u čp. 12 

12. Odstranění suchých stromů na Trojanské bráně 

13. Závěr 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Uzamčená zahrada u budovy fary čp. 1 – OV zjistil uzamčenou zahradu u budovy 

bývalé fary čp. 1. Tímto není moţný vstup ke studni pro hřbitov. OV ţádá prověřit, 

zda je u čp. 1 z tohoto důvodu zřízeno věcné břemeno. Případně OV ţádá město 

navrhnout jiné vhodné řešení zajištění potřebné vody pro hřbitov, co nejdříve např. 

nádoba u vchodu do hřbitova.  

 

3. Rozšíření veřejného osvětlení na pozemek u čp. 36 – při obchůzce obce bylo OV 

zjištěno umístění nové lampy veřejného osvětlení, která osvětluje soukromý pozemek 

směr čp. 36. Majitel objektu je Mgr. Zuzana Urbanová. Toto osvětlení bylo 

provedeno bez vědomí OV. OV ţádá o vysvětlení této záleţitosti. OV upozorňuje, ţe 

energie na osvětlení soukromého pozemku bude hrazena z městského rozpočtu. 

Zájemců o osvětlení soukromých objektů v obci by bylo jistě více.  

 

4. Vodovod Žebnice – OV ţádá o sdělení dalšího průběhu přípravy. 

 

5. Oprava místní komunikace – zpevnění místní komunikace u pomníku padlých. 

Zjištěna nabídka od fa Černý 65.000 Kč (za práci) + ţlaby s rošty.  Fa Černý zašle 

OV kompletní nabídku. Zajistí L.Šiml. OV po té předá nabídku na město Plasy. 

 

6. Odpočívadlo „Na Pískách“ – zjištění nabídek R. Gross - trvá. 

 

7. Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy – opravu provede  

p. Miroslav Koča – trvá.   

  
8. Oprava hřebenáče na budově bývalé školy – OV zajistí opravu svépomocí – úkol 

trvá. 
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9. Úklid příkopů silnice směr I/27 a směr Horní Hradiště – 26.3.2022 proběhl úklid 

příkopů. Úklid provedly místní maminky s dětmi. OV děkuje všem, kteří se na této 

akci podíleli.  

 

10. Revize dětského hřiště – Před sezonou proběhla revize dětského hřiště . Opravu 

chybných prvků zajistí M. Koča. 

 

11. Kanalizační vpusť u čp. 12 – je zkorodován. Nutná výměna. OV ţádá o zajištění 

výměny.  

 

12. Odstranění suchých stromů na Trojanské bráně – odstranění 3 ks suchých stromů 

bude provedeno SDH Ţebnice.  

 

13. Závěr 

 
Zapsala: Kepková Dana 

 


