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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.7/2014-2018 ze dne 01.11.2015 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,   

Luboš Šiml, Vladimír Soukup 
Omluveni:      ----- 
  
Program: 1.  Zahájení 

2. Plán na rok 2016 
3. Dokončení plotu v okolí školy 
4. Kříže v okolí obce 
5. Zájem o úřední desku z Plas 
6. Vrby 
7. Termín veřejné schůze OV 
8. Úklid listí v obci 
9. Stanovení pravidelnosti pro jednání OV 
10. Příští jednání OV 
 
 

 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  
 
2. Plán akcí na rok 2016 – viz. příloha 
 
3. Dokončení plotu v okolí staré školy  – zjištění nabídek celého dokončení plotu. Oslovit         

p. Viktor Kepka, p. Hanzlíček Plasy, Kral. zemědělská a.s.  
 
4. Obnova křížů v okolí obce – zadáno p. Miroslav Koča 
 
5. Vrby-rozštěpkování – o odklizení materiálu projevil zájem p. Leitner, dotázat, zda zájem trvá 
 
6. Úřední deska –  OV má zájem o úřední desku nabízenou od města Plasy 

 
7. Termín veřejné schůze OV  –  OV stanovuje veřejnou schůzi na 20.11.2015 od 19.00 

 
8. Úklid listí v obci  – svépomocí  

 
9. Stanovení pravidelnosti pro jednání OV – OV stanovuje pravidelný termín jednání na 

každou 1. neděli v měsíci a to od r. 2016 
 

10. Příští jednání OV –  18.11.2015 od 20,00 h – příprava podkladů pro veřejnou schůzi 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Kepková Dana 

                                                                           
 

 
 



Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.8/2014-2018 ze dne 06.12.2015Veřejná schůze

Přítomno: 18 občanů
Program: 1. Zahájení
                2. Zpráva o činnosti za rok 2015
                3. Plán akcí na rok 2016
                4. Diskuze
                5. Závěr

⦁ Zahájení a přivítání provedl Rudolf Tauchen
⦁ Zprávu o činnosti za rok 2015 vypracovala Dana Kepková a ve stručnosti s ní 

seznámil s děním v naší obci Rudolf Tauchen. Přípravě projektu vodovodu, 
možnosti čerpání dotací na zadržování vody v přírodě, zvažovaném projektu 
rybníka v lokalitě na Pískách. Dále       o opravě plot u školy, rekonstrukci 
místního rozhlasu. Instalování nových laviček ve středu obce. Samozřejmě 
proběhly drobné opravy a údržba zeleně.

⦁ Plán akcí na rok 2016 přečetl Rudolf Tauchen:
    Vodovod pokračování realizace 100 000,-
    Rybník na Pískách projekt 150 000,-
    Obnova plotu u školy dokončení   30 000,-
    Oplocení prostoru před hasič.zprojni   20 000,-
    Opravy komunikací     40 000,-
    celkem 340 000,-
    převod z minulých let 350 000,-

⦁ Diskuze
Václav Gross seznámil přítomné s pokračováním projektu vodovodu, rekonstrukcí 

místního rozhlasu. Dále informoval o možnosti podpory spolků a občanských 
sdružení ze strany města Plas. Dokončení průtahu města a výhledu dalších 
rekonstrukcí ulic. Možnosti sjednocení pozemků a navázání na katastr Horního 
Hradiště.

⦁ Závěr

Zapsal: Tauchen Rudolf
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Osadní výbor Ţebnice 
Zápis z jednání č.9/2014-2018 ze dne 14.02.2016 

 
Přítomni:  Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,   

Luboš Šiml 

Omluveni:      Vladimír Soukup 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Vodovod 

3. Rybník na Pískách 

4. Pozemkové úpravy 

5. Hřbitovní zeď 

6. Oprava cesty do Šebíkova 

7. Prostor kolem obecní studny 

8. Oprava plotu u školy 

9. Označení dětského hřiště 

10. Kontrola obecních prostor v pronájmu  

11. Čekárna na Sokolce 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Vodovod – Ing. V. Gross vysvětlil stav projektu vodovodu, malé změny k vedení kolem 

rybníka  ukončení hlavního řadu na silnici na Plasy. Trasa u pomníku podél p. Jurčíka. Nebude 

realizován odkop pod potrubím z rybníka a havarijní přepad z vodojemu. Během příštích       

14 dní bude třeba naplánovat veřejnou schůzi. 

 

3. Rybník na Pískách  – Osadní výbor souhlasí s vypracováním projektu od firmy          

Vodoplan s.r.o. Plzeň podle dodané katastrální mapy. 

 

4. Pozemkové úpravy – objevila se možnost uskutečnit pozemkové úpravy-sjednocení pozemků 

v katastru obce. Pozemkový úřad totiž plánuje digitalizaci. Při zájmu by se v návaznosti na 

pozemkové úpravy v katastru Horního Hradiště vytvořilo pokračování páteřní cesty. Průzkum 

zájmu je možné projednat na veřejné schůzi při projednání vodovodu. 

 

5. Hřbitovní zeď– v opravovaném místě se opět posunula. Nebezpečí dalšího zřícení na hroby. 

Osadní výbor žádá o prověření stavebním technikem. 

 

6. Oprava cesty do Šebíkova –  pokračování povrchu směrem k lesu bude řešeno stržením 

zvýšeného středu a zpevněním krajnic štípaným kamenivem. Potom bude následovat překrytí 

obrusem, který bude uválcován. Dozor za OV Luboš Šiml a Roman Gross. 

 

7. Prostor kolem obecní studny  –  bude provedeno štípaným kamenivem ve spolupráci 

s Technickými službami města Plasy, zajišťuje Luboš Šiml. Konečnou úpravu provedeme 

svépomocí. 

 

8. Oprava plotu u školy – Osadní výbor obdržel cenovou nabídku na provedení dvou 

vodorovných fošen ve výši 62 tis. Kč. Proto zvažujeme provedení pouze plot s jednou fošnou a 

nebo nabídku na plaňkový plot. Poslední možností je drátěný plot, bude naceněn dodatečně.   

 

9. Označení dětského hřiště – dodány nové tabulky 

 



 2 

10. Kontrola obecních prostor v pronájmu   –  Obecní dům – L. Šiml a D. Kepková,             

Školu – L. Šiml a R. Gross 

 

11. Čekárna na Sokolce – výroba nové autobusové zastávky bude podle zastávek na žebnickém 

rozcestí- zajistí stavební technik města. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Tauchen Rudolf 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z veřejného jednání č.10/2014-2018 ze dne 01.04.2016 

 
Přítomni:  Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,   

Luboš Šiml, Vladimír Soukup 

Hosté:       projektant Ing. Fajferlík, stavební technik p. Kovářík 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Vodovod - přípojky 

3. Rybník na Pískách 

4. Pozemkové úpravy 

5. Plánované akce r. 2016  

6. Diskuse 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Vodovod – Ing. V. Gross vysvětlil současný stav projektu vodovodu, proběhlo seznámení s 

drobnými změnami ve vedení vodovodu. Bylo provedeno odsouhlasení přípojek jednotlivých 

přítomných majitelů nemovitostí.  

 

3. Rybník na Pískách  – Osadní výbor seznámil přítomné  s plánovaným vypracováním projektu 

na rybník na Pískách od p. projektanta p. Fajferlíka. 

 

4. Pozemkové úpravy – objevila se možnost uskutečnit pozemkové úpravy-sjednocení pozemků 

v katastru obce. Pozemkový úřad totiž plánuje digitalizaci. P. Ing. Gross seznámil přítomné 

s tímto záměrem pozemkových úprav. Při průzkumu zájmu byly od občanů pozitivní i 

negativní reakce. Ohledné této věci proběhla velká diskuse.  

 

5. Akce roku 2016 -  D. Kepková zopakovala plánované akce na rok 2016. 

 

6. Diskuse –  proběhla diskuse ohledně nového místního rozhlasu – nespokojenost občanů - 

špatná slyšitelnost tohoto rozhlasu v obci. 

 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z veřejného jednání č.11/2014-2018 ze dne 13.05.2016 

Mimořádné jednání – pozemkové úpravy KÚ Žebnice 

 
Přítomni:  Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,   

Luboš Šiml, Vladimír Soukup 

Hosté:       Ing. Horová- zástupkyně Státního pozemkového úřadu-pobočka Plzeň 

  

Program: 1.  Zahájení 

2. Shrnutí základních informací 

3. Vysvětlení pojmu pozemkové úpravy 

4. Dotazy  

5. Příspěvek Kralovická zem. a.s. 

6. Diskuse 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Shrnutí základních informací – Ing. V. Gross vysvětlil důvod svolání tohoto jednání. 

Hlavním důvodem byly obavy, nejasnosti a nezodpovězené dotazy vlastníků.  

 

3. Pozemkové úpravy – Ing. Horová seznámila vlastníky, velkoplošného uţivatele pozemků a 

zástupce města se záměrem pozemkových úprav. Jsou dvě moţnosti zmapování pozemků: 

nová digitalizovaná mapa nebo celkové pozemkové úpravy KÚ Ţebnice. Digitalizovaná mapa 

do r. 2017-začít uţ v polovině r. 2016. U pozemkových úprav se jedná o scelování pozemků. 

Výsledek řízení 8-9 let. Hlavní slovo mají vlastníci pozemků. Pro zahájení řízení souhlas více 

neţ polovina vlastníků. Veškeré náklady hradí stát. Správní řízení od podání ţádosti 4-5 let. Při 

úvodním jednání se zvolí sbor zástupců (vlastníci, pamětníci…) 8-9 zástupců. Sbor zástupců 

dává podněty pozemkovému úřadu. Pokud nebude potřebný počet pro zahájení řízení 

pozemkových úprav, bude alespoň vyhotovena nová digitalizovaná mapa pozemku KÚ 

Ţebnice.  

 

4. Dotazy  
 

5. Příspěvek Kralovické zemědělské a.s. – na jednání vystoupil předseda Ing. Bulín jako 

největší vlastník v KÚ Ţebnice a největší uţivatel pronajatých pozemků. Ţebnický katastr je   

3. největší území uţívané Kralovickou zemědělskou a.s. Souhlasí s pozemkovými úpravami. 

Pokud by byly provedeny pozemkové úpravy na katastr. území Ţebnice,  budou sepsány nové 

smlouvy s vlastníky z důvodu změn parcelních čísel.  

 

6. Diskuse –  proběhla velká diskuse ohledně pozemkových úprav. Kladné i záporné. Byl předán 

kontakt na Ing. Horovou pro případné pozdější dotazy.  

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Ţebnice 
Zápis z jednání č.12/2014-2018 ze dne 05.06.2016 

 

 
Přítomni:  Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,   

Luboš Šiml, Vladimír Soukup 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Úhyn ryb v obecním rybníku 

3. Oprava křížů v okolí obce 

4. Oprava herní sestavy na dětském hřišti 

5. Vyčištění ucpaných kanálů 

6. Odstranění poškozené borovice  

7. Oplocení školní zahrady 

8. Rozlámaný chodník u školy 

9. Cesta do Šebíkova 

10. Vpusť u p. Václavíka 

11. Prostranství okolí obecní studny 

12. Vrátka na roury z dětského hřiště 

13. Oprava ping-pongového stolu 

14. Nátěr sezení nad obcí 

15. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení 

16. Autobusová zastávka Sokolka 

17. Prostor před hospodou pod bývalou čerp. stanicí 

18. Diskuse 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Úhyn ryb v obecním rybníku – po přívalových deštích opakovaný úhyn ryb v obecním 

rybníku. Zajištěna fotodokumentace. Projednat s Kralovickou zem. a.s. 

 

3. Oprava kříţů v okolí obce – oprava dřevěných křížů v okolí obce zadána Miroslavu Kočovi 

 

4. Oprava herní sestavy na dětském hřišti – oprava dřevěných částí na herní sestavě                

na dětském hřišti a oprava sedátek na původním dětském hřišti u školy zadáno Miroslavu 

Kočovi 

 

5. Vyčištění ucpaných kanálů – po přívalových deštích pročistit kanály, hlavně u čp. 46      

Urban Josef  

 

6. Poškozená borovice u školy – poškozená borovice ve školní zahradě. OV žádá o posouzení 

komisi životního prostředí 

 

7. Oplocení školní zahrady –  nabídka na dřevěné oplocení od fi. Viktor Kepka 96000 Kč. OV 

zatím ponechá oplocení ve stávajícím stavu. 

 

8. Rozlámaný chodník u školy v prostoru kontejnerů na třídění odpadu – u kontejnerů je 

rozdrolený chodník od vozidel firmy Becker. Bude řešeno po vodovodu. 

 

9. Cesta do Šebíkova – akci mohou zahájit T.S. 

 

10. Vpusť u nemovitosti p. Václavíka – bude zajištěno zábradlí 



 2 

 

11. Prostranství okolo obecní studny –  kamenivo 0-4 mm 

 

12. Vrátka na roury z dětského hřiště – opravu zajistí Roman Gross 

 

13. Oprava ping-pongového stolu – oprava bude provedena v sobotu 11.6. dopoledne, zajistí 

Luboš Šiml. Pracovní schůzka ve středu 8.6.v 18,30 na dětském hřišti.  

 

14. Nátěr sezení nad obcí – obnova nátěru sezení bude provedena v letních měsících místní 

mládeží 

 

15. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení – z důvodu nečitelnosti bude v letních 

měsících provedena obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení místní mládeží 

 

16. Autobusová zastávka Sokolka – výrobu nové zastávky domluví R. Gross 

 

17. Prostor pod bývalou čerpací stanicí Kral. zem. a.s. – snížení vpustí Kralovickou zem. a.s. 

již řešeno-urgence.  

 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Ţebnice 
Zápis z jednání č.13/2014-2018 ze dne 11.09.2016 

 
Přítomni:  Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,   

Luboš Šiml, Vladimír Soukup 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Oprava křížů v okolí obce 

3. Oprava herní sestavy na dětském hřišti 

4. Vyčištění zanesených kanálů 

5. Odstranění poškozené borovice u školy 

6. Oplocení školní zahrady 

7. Vpusť u nemovitosti p. Václavíka 

8. Oprava stolu na stolní tenis 

9. Cesta do Šebíkova 

10. Obnova nátěru sezení nad obcí 

11. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení 

12. Autobusová zastávka Sokolka 

13. Kontrola obecních prostor v pronájmu 

14. Ořez vrb u místního rybníka 

15. Sekání v obci a okolí 

16. Vrby na pískách 

17. Diskuse 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Oprava kříţů v okolí obce – cenová nabídka od Miroslava Koči- urgence R. Gross 

 

3. Oprava herní sestavy na dětském hřišti – opraveno a natřeno v letních měsících 

 

4. Vyčištění zanesených kanálů – hlavně u čp. 46 Urban Josef - T.S. Plasy 

 

5. Odstranění poškozené borovice u školy – bude provedeno po vegetačním období                  

po 15.11.2016 

 

6. Oplocení školní zahrady – poptat nabídku na plotové díly 3D – realizace přesunuta  

 na jaro 2017 

 

7. Vpusť u nemovitosti p. Václavíka –  instalováno zábradlí 

 

8. Oprava stolu na stolní tenis na dětském hřišti – přesunuto na jaro 2017 

 

9. Cesta do Šebíkova – pokračování opravy, příkopy- cenová nabídka SÚS na jaře 2017 

 

10. Obnova nátěru sezení nad obcí – provede mládež, barvu a dohled zajistí R. Tauchen 

 

11. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení –  provede mládež, barvu a dohled R. Tauchen 

 

12. Autobusová zastávka Sokolka – zadáno Střední škola Kralovice- dozor R. Gross 

 

13. Kontrola obecních prostor v pronájmu –  Obecní dům – D. Kepková, L. Šiml 

Obecní škola – L. Šiml, R. Gross 

Místní hostinec -  L. Šiml, R. Gross 



 2 

 

 

14. Ořez vrb u místního rybníka – bude proveden ořez větví, které zasahují do komunikace – 

středa 14.9.2016 L. Šiml a V. Soukup 

 

15. Sekání v obci a okolí – cesta kolem včel za obcí a sekání v obci – T.S.  

 

16. Vrby na pískách – rozštěpkování- zjistit zda trvá zájem p. Leitnera – osloví R. Gross. Pokud 

nebude provedeno p. Leitnerem do konce listopadu 2016, bude provedeno svépomocí. 

 

17. Diskuse 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

                                                                           

 

 

 



 1

Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.14/2014-2018 ze dne 09.10.2016 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,   

Luboš Šiml, Vladimír Soukup 
 
Program: 1.  Zahájení 

2. Žádost manželů Švejkovských 
3. Oprava křížů v okolí obce 
4. Odstranění poškozené borovice u školy 
5. Obnova nátěru sezení nad obcí 
6. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení 
7. Schůzka se stavebním technikem 
8. Kontrola obecních prostor v pronájmu 
9. Ořez vrb u místního rybníka 
10. Sekání v obci a okolí 
11. Poškozený chodník u čp.35  
12. Diskuse 
 

 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  
 

2. Žádost manželů Švejkovských –  Byla projednána žádost manželů Švejkovských, která byla   
dne 05.10.2016 podána na Městský úřad Plasy. OV souhlasí s prodejem budovy čp. 6 (dřívější 
obecní dům) s pozemkem za schválenou cenu 250.000,-- Kč + vícenáklady spojené s prodejem 
(zaměření + daň z prodeje nemovitosti) manželům Švejkovským.  

 
3. Oprava křížů v okolí obce – cenová nabídka od Miroslava Koči 6000,-- Kč - odsouhlaseno 

 
4. Odstranění poškozené borovice u školy – bude zajištěn souhlas  

Odboru život.prostředí Kralovice 
 

5. Obnova nátěru sezení nad obcí – bod z minulého zápisu - trvá 
 

6. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení –  bod z minulého zápis-trvá 
 

7. Schůzka se stavebním technikem – prohlídka obce proběhne dne 17.10.2016 od 15,30 h – 
zástupci OV - V. Soukup a R. Gross 
 

8. Kontrola obecních prostor v pronájmu – provedeno dne 16.09.2016 – bez větších závad 
 

9. Ořez vrb u místního rybníka a lípy na dětském hřišti – splněno 
 

10. Sekání v obci a okolí – cesta kolem včel za obcí – provedeno T.S. 
 

11. Poškozený chodník u čp. 35 – propadlý, poškozený chodník u čp. 35 (Milan Molcar)- bude 
projednáno 17.10.2016 se stavebním technikem 
 

12. Diskuse 
 

 
 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.15/2014-2018 ze dne 30.10.2016 

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

Omluveni: Vladimír Soukup, Milan Hora 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Prohlídka obce se stavebním technikem 

3. Termín veřejného jednání OV  

4. Plán akcí pro rok 2017 

5. Diskuse 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Prohlídka obce se stavebním technikem –  Seznámení se zápisem z prohlídky obce za účasti 

stavebního technika p. Kovařík, zástupce města p. Ing. Gross V. a zástupce OV Gross R. a 

Soukup V. 

 

3. Termín veřejného jednání OV – termín stanoven na neděli 13.11.2016 v 16,30. Jednání 

proběhne za účasti projektanta vodovodu v obci a zástupcem města Plasy. Schůzi vyhlásit a 

doručit pozvánky do schránek občanům. 

 

4. Plán akcí pro rok 2017 –  

Vodovod 650 tis. Kč 

Oplocení školy   20 tis. Kč 

Oprava chodníku   30 tis. Kč 

Celkem 700 tis. Kč 

 

5. Diskuse 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z veřejného jednání č.16/2014-2018 ze dne 13.11.2016 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml,  
  Vladimír Soukup, Milan Hora 
Hosté:  projektant vodovodu Ing. Faiferlík, starosta Města Plasy Zdeněk Hanzlíček, 

místostarosta Ing. V. Gross 
 
Program: 1.  Zahájení 

2. Předání a úhrada projektové dokumentace přípojek 
3. Vyhodnocení činnosti v roce 2016 
4. Plán akcí pro rok 2017 
5. Vodovod 
6. Příspěvek p. starosty 
7. Příspěvek p. místostarosty 
8. Náměty občanů 
9. Diskuse 
 

 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení provedl p. Rudolf Tauchen  
 

2. Předání a úhrada projektové dokumentace přípojek - předány projekty přípojek občanům a 
úhrada 

 
3. Vyhodnocení činnosti v roce 2016 – přednesla D. Kepková 

 
4. Plán akcí pro rok 2017 –  

Vodovod 650 tis. Kč 
Oplocení školy   20 tis. Kč 
Oprava chodníku   30 tis. Kč 
Celkem 700 tis. Kč 
 

5. Vodovod – informace přednesl místostarosta Ing. Gross: 
- stavební povolení 
- územní projektová dokumentace 
- zadání zpracování proveditelnosti stavby 
- získání souhlasu k provozování vodovodu 
- výběrové řízení na zadavatele stavby-5.12.2016-         
otevírání obálek 
- žádost o dotaci do 16.1.2016 

 
6. Příspěvek p. starosty: 

- rekonstrukce ulice Lipová 
- rekonstrukce kina 
- projekt na ZŠ 
- koupě budovy ústředí Jednoty – rekonstrukce na lékařský dům 
- kanalizace ul. Zahradní 
- rekonstrukce 2. pavilonu MŠ 

 
7. Příspěvek p. místostarosty:  

- informace o pozemkových úpravách-nadpoloviční většina 
zájemců. St. pozemkový úřad zahrnul KÚ Žebnice do žádostí. 

- obchvat Plas 
- bio popelnice – kritika firmy Odpady Bohemia-foto na OV 



 2

8. Náměty občanů :  
� P. Pfeiferová – zanesený potok – již v jednání s vlastníkem 

Lesy ČR-urgence 
� P. Hynek – dotaz  na možnou rekonstrukci a využití 

budovy bývalé školy –OV zjistí formou ankety názory 
občanům na tuto problematiku 
 

 
 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.17/2014-2018 ze dne 08.01.2017 

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

Vladimír Soukup 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Umístění přenosné buňky 

3. Prořez vrb – potok za Ţebnicí 

4. Odstranění poškozené borovice u školy 

5. Oprava kříţů v okolí obce 

6. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení 

7. Autobusová zastávka Sokolka 

8. Cesta na písky 

9. Oprava vjezdu u čp. 35 

10. Vyuţití budovy bývalé školy 

11. Vodovod 

12. Inventury 

13. Seřízení místního rozhlasu 

14. Zanesení potoku nad rybníkem 

15. Zvýšený výskyt potkanů v obci 

16. Diskuse 

 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Umístění přenosné buňky –  umístění buňky k místnímu hostinci – dohodnutí přepravy 

zajistí Rudolf Tauchen 

 

3. Prořez vrb potok za Žebnicí – svépomocí SDH 

 

4. Odstranění poškozené borovice u školy – bude provedeno v měsíci lednu 2017 

 

5. Oprava křížů v okolí obce – oprava zadána p. M. Kočovi 

 

6. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení –  bod z minulého zápisu-trvá 

 

7. Autobusová zastávka Sokolka – zastávka ustavena na místo. Nápis na zastávku      

„Ţebnice-Sokolka“ + logo traktoru – zajistí Rudolf Tauchen 

 

8. Cesta na písky – moţnosti opravy a vyrovnání cesty – diskuse OV 

 

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

 

10. Využití budovy bývalé školy – námět z veřejného jednání – diskuse OV 

 

11. Vodovod - ukončeno výběrové řízení – fa BP STAVBY Dýšina s.r.o.  

- RRA Plzeňského kraje o.p.s. – agentura bude zjišťovat podmínky dotací -                             

jednání  09.01.2017  

 

12. Inventury – proběhla inventarizace majetku obce 

 

13. Seřízení místního rozhlasu – oslovení firmy, která rozhlas instalovala, leden-únor 2017, 

zjištění hluchých míst v obci 

 

14. Potok nad rybníkem – opět zanesen – vlastník Lesy ČR 
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15. Zvýšený výskyt potkanů v kanalizaci – dle informace občanů, byl zjištěn zvýšený výskyt 

potkanů v obci. OV bere na vědomí. Bude provedeno opatření.  

 

16. Diskuse 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.18/2014-2018 ze dne 06.02.2017 

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

Vladimír Soukup 

Omluven: Roman Gross 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Umístění přenosné buňky 

3. Prořez vrb – potok za Ţebnicí 

4. Odstranění poškozené borovice u školy 

5. Oprava kříţů v okolí obce 

6. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení 

7. Autobusová zastávka Sokolka 

8. Cesta na písky 

9. Oprava vjezdu u čp. 35 

10. Vyuţití budovy bývalé školy 

11. Vodovod 

12. Seřízení místního rozhlasu 

13. Zanesený potok nad rybníkem 

14. Zvýšený výskyt potkanů v obci 

15. Rybník na pískách 

16. Oprava stolu na ping-pong+nátěr sezení 

17. Diskuse 

 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  

 

2. Umístění přenosné buňky –  umístění buňky k místnímu hostinci – dohodnutí přepravy 

zajistí Rudolf Tauchen-trvá 

 

3. Prořez vrb potok za Žebnicí – svépomocí SDH – bude provedeno 25.02.2017 (akce 

odsouhlasena všemi dotčenými orgány). Kralovická zemědělská a.s. přistaví plechovou vanu 

na pálení. 

 

4. Odstranění poškozené borovice u školy – bude provedeno 25.02.2017 – při úklidu potoka 

 

5. Oprava křížů v okolí obce – oprava zadána p. M. Kočovi-probíhá realizace 

 

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

měsících 

 

7. Autobusová zastávka Sokolka – zastávka ustavena na místo. Nápis na zastávku      

„Ţebnice-Sokolka“ + logo traktoru – zajistí Rudolf Tauchen-trvá 

 

8. Cesta na písky – moţnosti opravy a vyrovnání cesty – trvá 

 

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

 

10. Využití budovy bývalé školy – diskuse OV 

 

11. Vodovod – informace o moţnosti rozdělení realizace, a tím získání dotace na jednotlivé části 

vodovodu (vodojem, atd….) 

 

12. Seřízení místního rozhlasu – oslovení firmy, která rozhlas instalovala, zjištění hluchých 

míst v obci – bod trvá – realizace únor 2017 
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13. Zanesený potok nad rybníkem – opět zanesen – vlastník Lesy ČR-vlastníkovi odeslán dopis 

6/2016 

 

14. Zvýšený výskyt potkanů v obci – deratizace bude provedena v jarních měsících 

 

15. Rybník na pískách – projekt připraven – sledování nových dotačních titulů  v roce 2017 

 

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

 

17. Diskuse 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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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 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.20/2014-2018 ze dne 03.04.2017 

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

Milan Hora 
Omluven: Roman Gross 
 
Program: 1.  Zahájení 

2. Přesunuté body z minulého období 
3. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení 
4. Autobusová zastávka Sokolka 
5. Oprava vjezdu u čp. 35 
6. Seřízení místního rozhlasu 
7. Pochůzka obcí se stavebním technikem 
8. Iniciativa „Ukliďme Česko“ 
9. Obnova zeleně 
10. Vodovod 
11. Diskuse 
 

 
Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  
 

2. Přesunuté body z minulého období –   A) Údržba přenosné buňky-svépomocí 
B) Zvýšený výskyt potkanů v obci-jedy 
C) Druhá část prořezu vrb podél potoka za 
obcí směr Peklo-pokračování příští rok 
D) Cesta na písky-oslovit Kral. zem.-vyčištění 
příkopů 
E) Zenesený potok nad rybníkem-zajistí 
majitel Lesy ČR s.p. v letošním roce 
F) Oprava křížů – trvá – realizace konec 
dubna 2017 
G) Rybník na pískách – trvá 
H) Oprava stolu na ping-pong+nátěr sezení-
trvá 

 
 

3. Obnova čísel na sloupech veřejného osvětlení – splněno březen 2017 
 

4. Autobusová zastávka Sokolka – Označení na zastávku   „Žebnice-Sokolka“ + logo traktoru 
– výběr dle nabídek, bude provedena objednávka 

 
5. Oprava vjezdu u čp. 35  – cenová nabídka 28.898,-- Kč (včetně DPH) firma  

Eurovia Silba, a.s. Plzeň 
 

6. Seřízení místního rozhlasu – realizace duben 2017 
 

7. Pochůzka obcí se stavebním technikem – proběhne v pondělí 10.04.2017 v 16 h, za OV 
budou přítomni L. Šiml a V. Soukup 
 

8. Iniciativa „Ukli ďme Česko“ – bude proveden úklid příkopů ve čtvrtek 6.4.2017                 
od 17 hodin. Příkopy od obce směr silnice I/27 a od obce směr Horní Hradiště až na Hůrku 

 
9. Obnova zeleně – OV žádá zakoupit keř šeřík obecný – umístění k autobusové zastávce ve vsi 
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10. Vodovod – podána žádost na dotaci na realizaci Etapa 1 (vodojem, včetně technologie a 
napojení - přívod, vodovodní řád z vodojemu a napojení elektro). Dotační titul 
vodohospodářské infrastruktury 2017 v rámci Dotačního programu vodohospodářské 
infrastruktury 2017-výše dotace: do 70 % ceny uznatelných nákladů akce, maximálně  
5 mil. Kč.  

 
11. Diskuse 

 
 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.21/2014-2018 ze dne 21.05.2017 

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

Milan Hora, Roman Gross 
 
Program: 1.  Zahájení 

2. Přesunuté body z minulého období 
3. Oprava přenosné buňky 
4. Zvýšený výskyt potkanů v obci 
5. Autobusová zastávka Sokolka 
6. Oprava vjezdu u čp. 35 
7. Seřízení místního rozhlasu 
8. Urgence opravy křížů v okolí obce  
9. Obnova zeleně 
10. Oprava studny na faře 
11. Oprava stolu na ping-pong 
12. Sekání v obci 
13. Vodovod 
14. Příští jednání OV 
15. Diskuse 
 

 
Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru  
 

2. Přesunuté body z minulého období –    
A) Druhá část prořezu vrb podél potoka za 
obcí směr Peklo-pokračování příští rok 
B) Cesta na písky-oslovit Kral. zem.-vyčištění 
příkopů-diskuse 
C) Zenesený potok nad rybníkem-zajistí 
majitel Lesy ČR s.p. v letošním roce 
D) Rybník na pískách – trvá 

 
 

3. Oprava přenosné buňky – zajistí hasiči bez zaúčtování nákladů 
 

4. Zvýšený výskyt potkanů v obci – jedy – realizace v průběhu 14 dnů, cena cca 8.000 Kč, 
kontaktní osoba Roman Gross 
 

5. Autobusová zastávka Sokolka – označení zastávky – splněno  
 

6. Oprava vjezdu u čp. 35 – cenová nabídka 28.898,-- Kč (včetně DPH) firma  
Eurovia Silba, a.s. Plzeň- realizace v průběhu června 2017 

 
7. Seřízení místního rozhlasu – splněno 

 
8. Urgence opravy křížů v okolí obce  - neprovedeno do konce dubna 2017 -                

zaurgovat V. Gross 
 

9. Obnova zeleně – domluvit povolení o zakoupení keře v cenové relaci 2.500 Kč – vytipovat 
druh keře, po zakoupení umístit k autobusové zastávce v obci 

 
10. Oprava studny na faře – fa Vopat Kopidlo 

 
11. Oprava stolu na ping-pong – trvá -  odpovědná osoba R. Gross a L. Šiml 
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12. Sekání v obci – OV požaduje sekání v obci začátkem června 2017 před dětským dnem                  
tzn. do soboty 10.06.2017 

 
13. Vodovod – podána žádost na dotaci na realizaci Etapa 1 (vodojem, včetně technologie a 

napojení - přívod, vodovodní řád z vodojemu a napojení elektro). Dotační titul 
vodohospodářské infrastruktury 2017 v rámci Dotačního programu vodohospodářské 
infrastruktury 2017-výše dotace: do 70 % ceny uznatelných nákladů akce, maximálně  
5 mil. Kč – trvá 
 

14. Příští jednání OV – stanoveno na neděli 02.07.2017 od 18.30h 
 

15. Diskuse 
 

 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.22/2014-2018 ze dne 06.09.2017 

 

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

Milan Hora, Roman Gross 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Ţádost o odkup budovy bývalé školy 

3. Ţádost Katastrálního úřadu 

4. Oprava přenosné buňky 

5. Zvýšený výskyt potkanů v obci 

6. Návrh sezení Na pískách u dubu 

7. Oprava vjezdu u čp. 35 

8. Cesta Na písky 

9. Urgence opravy kříţů v okolí obce  

10. Obnova zeleně 

11. Oprava studny na faře 

12. Oprava stolu na ping-pong 

13. Sekání v obci 

14. Vodovod 

15. Diskuse 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 

  

2. Žádost o odkup budovy bývalé školy – domluvena schůzka p. starostou se zájemcem na čtvrtek 

14.09.2017 – 13 hodin. OV se dnešního dne mimořádně sešel, aby se domluvil na účasti  na této 

schůzce. Osadní výbor se plánované schůzky zúčastní v omezeném počtu. V současné době OV 

nedoporučuje prodej této nemovitosti z důvodu případného rizika vyuţití této budovy. 

 

3. Žádost Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj –  ţádost o odsouhlasení místních názvosloví – bude 

prověřeno, odpověď do konce října 2017 

 

4. Oprava přenosné buňky – provedeno SDH bez zúčtování nákladů 

 

5. Zvýšený výskyt potkanů v obci – jedy – splněno 

 

6. Návrh sezení Na pískách u dubu – D. Kepková podala návrh na realizaci sezení Na pískách u dubu 

stejné jako na konci vsi směr silnice I/27. OV souhlasí. Poptat nabídku.   

 

7. Oprava vjezdu u čp. 35 – splněno 

 

8. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. po sklizni 

 

9. Urgence opravy křížů v okolí obce  - neprovedeno do konce dubna 2017 -  trvá 

 

10. Obnova zeleně – domluvit povolení o zakoupení keře v cenové relaci 2.500 Kč –  smuteční sakura,    

po zakoupení umístit k autobusové zastávce v obci 

 

11. Oprava studny na faře – splněno 

 

12. Oprava stolu na ping-pong – splněno 

 

13. Sekání v obci – 1 x před zimními měsíci. Zajistí R. Gross 

 

14. Vodovod – podána ţádost o dotaci Ministerstvo zemědělství 

 

15. Diskuse 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.23/2014-2018 ze dne 15.10.2017 

 

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

Omluven: Vladimír Soukup 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Termín veřejné schůze 

3. Ţádost Katastrálního úřadu 

4. Oprava kříţů v okolí obce 

5. Návrh sezení Na pískách u dubu 

6. Cesta Na písky 

7. Obnova zeleně 

8. Sekání v obci 

9. Vodovod 

10. Chodník u kontejnerů a v parku 

11. Cesta do  Šebíkova 

12. Diskuse 

Průběh jednání: 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 

  

2. Termín veřejné schůze – termín veřejné schůze stanoven na čtvrtek 16.11.2017 od 19 h. D. Kepková 

zajistí pozvánky, umístit na stránky www.zebnice.cz, roznést do schránek občanům, zaslat pozvánku   

e-mailem p. Světnickému (zájemce o školu). 

 

3. Žádost Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj –  ţádost o odsouhlasení místních názvosloví – 

splněno 16.10.2017 

 

4. Oprava křížů v okolí obce – dokončeno 

 

5. Návrh sezení Na pískách u dubu – bude realizováno s projektem úpravy rybníka Na pískách.   

 

6. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. po sklizni –jiţ domluvit 

realizaci 

 

7. Obnova zeleně – vysazení smuteční sakury u autobusové zastávky – splněno – cena 515 Kč 

 

8. Sekání v obci – 1 x před zimními měsíci-splněno 

 

9. Vodovod – podána ţádost o dotaci Ministerstvo zemědělství-trvá 

 

10. Chodník u kontejnerů a v parku – poptána realizace 

 

11. Cesta do Šebíkova – pokračování úpravy cesty 

 

12. Diskuse 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 

http://www.zebnice.cz/
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Osadní výbor Ţebnice 
Zápis z jednání č.24/2014-2018 ze dne 05.11.2017 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Rudolf Tauchen, , Luboš Šiml,  Milan Hora, Vladimír Soukup, Roman Gross, 

Omluven: Ing. Václav Gross 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Činnost OV v r. 2017 

3. Vodovod 

4. Cesta Na písky 

5. Chodník u kontejnerů u školy a v parku 

6. Cesta do  Šebíkova 

7. Diskuse 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 

  

2. Činnost OV v r. 2017 – shrnutí, příprava na veřejnou schůzi (viz. příloha) 

 

3. Vodovod – trvá 

 

4. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. po sklizni –již domluvit 

realizaci 

 

5. Chodník u kontejnerů u školy a v parku – OV souhlasí s nabídkou fa Černý 72.600,-- Kč, objednat 

realizaci 

 

6. Cesta do Šebíkova – pokračování úpravy cesty 

 

7. Diskuse 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z veřejného jednání č.25/2014-2018 ze dne 16.11.2017 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml,  Milan Hora, Vladimír Soukup, Roman Gross, 

 Ing. Václav Gross (zároveň jako zástupce města Plasy) 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Činnost OV v r. 2017 

3. Plán na rok 2018 

4. Vodovod 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl R. Tauchen 

  

2. Činnost OV v r. 2017 přednesla D. Kepková 

 

3. Plán na rok 2018 sdělil L. Šiml 

 

Plán na rok 2018 

1. Vodovod pokračování realizace+převod r.2017             600 000,00     

2. Multifunkční asfaltové hřiště před hospodou začátek realizace             100 000,00     

3. Vyvložkování komína sálu obecního domu                30 000,00     

4. Výměna oken sálu + parapety obecní dům (další okna OD)             150 000,00     

  Celkem             880 000,00     
 

 

4. Vodovod – informace Ing. V. Gross – podána dotace v září 2017 na Ministerstvo zemědělství –v řízení 

 

5. Diskuse 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Ţebnice 
Zápis z jednání č.26/2014-2018 ze dne 14.01.2018 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml,  Milan Hora,  

Omluven: Vladimír Soukup, Roman Gross 

 

Program: 1.  Zahájení 

2. Chodník u školy 

3. Vodovod 

4. Cesta Na písky 

5. Cesta do  Šebíkova 

6. Výměna oken obecního domu 

7. Rybník Na pískách 

8. Obnovení osvětlení vánočního stromu 

9. Vysazení nového vánočního stromu 

10. Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem 

11. Budova školy  

12. Diskuse 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 

  

2. Chodník u školy – dokončena realizace fa Černý 77.000 Kč 

 

3. Vodovod – trvá 

 

4. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. po sklizni –již domluvit 

realizaci-trvá 

 

5. Cesta do Šebíkova – pokračování úpravy cesty-trvá 

 

6. Výměna oken obecního domu – poptat nabídky – zajistí L. Šiml, zjistit možnosti získání dotace 

 

7. Rybník Na pískách – překvalifikovat na tůň s přelivem – prověřit možnost získání dotace - V. Gross 

 

8. Obnovení osvětlení vánočního stromu – poptání nabídky 

 

9. Vysazení nového vánočního stromu – jedle 

 

10. Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem-diskuse, zaměření možné velikosti hřiště - R.Gross, 

L.Šiml 

 

11. Budova školy – diskuse využití na základě podnětu z veřejného jednání OV 

 

12. Diskuse 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.27/2014-2018 ze dne 11.02.2018 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml,  Milan Hora, Vladimír Soukup,   

 Ing. Václav Gross 
Omluven: Roman Gross 
 
Program: 1.  Zahájení 

2. Vodovod 
3. Cesta Na písky 
4. Cesta do  Šebíkova 
5. Výměna oken obecního domu (sál, knihovna…) 
6. Rybník Na pískách 
7. Obnovení osvětlení vánočního stromu 
8. Vysazení nového vánočního stromu 
9. Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem 
10. Nové jízdní řády 
11. Rybník v obci 
12. Vyvložkování komína – sál obecního domu  
13. Diskuse 

 
 
 
 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 
  

2. Vodovod – trvá – stále v řízení - podaná dotace na Ministerstvo zemědělství 
 

3. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s.-trvá 
 

4. Cesta do Šebíkova – pokračování úpravy cesty-trvá 
 

5. Výměna oken obecního domu (sál, knihovna, WC….) – nabídka firma Vekra včetně DPH 200.000 
Kč, zjištění nabídky firma Dynal – poté realizace duben 2018 

 
6. Rybník Na pískách – překvalifikovat na tůň s přelivem – prověřit možnost získání dotace - trvá 

 
7. Obnovení osvětlení vánočního stromu – poptání nabídky-přesunuto na podzimní měsíce r. 2018 

 
8. Vysazení nového vánočního stromu – jedle - trvá 

 
9. Multifunk ční asfaltové hřiště před hostincem-diskuse-trvá 

 
10. Nové jízdní řády od 2020 – OV bez připomínek 

 
11. Rybník v obci – 24.1.2018 proběhla schůzka za přítomnosti: Lesy ČR s.p., zástupce OV, Město Plasy, 

manželé Pfeiferovi, projektant p. Dobeš ve věci vyčištění potoka přítoku obecního rybníka– možnost 
nového žlabu přítoku. Z tohoto jednání bude vyhotoven zápis a připravuje se další jednání s majitelem 
potoka Lesy ČR s.p. 

 
12. Vyvložkování komína – sál obecního domu – zjištěna nabídka fa Radek Chytil 20.000,-- Kč bez 

DPH- trvá 
 

13. Diskuse 
 

Zapsala: Kepková Dana 
 



 1

Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.28/2014-2018 ze dne 25.03.2018 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml, Milan Hora, Vladimír Soukup,   

 Ing. Václav Gross, Roman Gross 
 
 
Program: 1.  Zahájení  

2. Vodovod 
3. Cesta Na písky 
4. Žebnický potok + rybník v obci 
5. Výměna oken obecního domu (sál, knihovna…) 
6. Vyvložkování komína-sál obecního domu 
7. Náměty pro pochůzku obce se stavebním technikem 
8. Přesunuté body z minulého období 
9. Příští jednání OV 
10. Diskuse 

 
 
 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 
  

2. Vodovod – trvá – stále v řízení - podaná dotace na Ministerstvo zemědělství, zároveň podána druhá 
žádost o dotaci na Plzeňském kraji 

 
3. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. -vyvolat jednání 

s Kral.zemědělskou a.s. 
 

4. Žebnický potok + rybník v obci – OV bere na vědomí návrh technického vyjádření k vyčištění 
Žebnického potoka (projektant Martin Dobeše s.r.o. -smluvní projektant Lesy ČR s. p.) 

 
5. Výměna oken obecního domu (sál, knihovna, WC….) – realizace duben 2018  

(23.04.2018-27.04.2018) -  firma Vekra  
 

6. Vyvložkování komína – sál obecního domu – objednat - doporučena nabídka fa Radek Chytil 
20.000,-- Kč bez DPH- trvá 

 
7. Náměty pro pochůzku obce se stavebním technikem –  

A. Oprava odpočívadla nad obcí 
B. Krycí plech – vjezd u p. Molcara Milana 
C. Prasklina v asfaltu – komunikace u rybníka 
D. Odvodnění zákrapu – obecní dům 

 
8. Přesunuté trvající body z minulého období –  

A. Rybník Na pískách – tůň s přelivem – získání dotace 
B. Multifunk ční asfaltové hřiště před hostincem – zjištění možné velikosti 

hřiště (R.Gross, L.Šiml) 
C. Obnovení osvětlení vánočního stromu – poptávka nabídky-podzimní  

měsíce r.2018 
D. Vysazení nového vánočního stromu – jedle 

 
9. Příští jednání OV – stanoveno na květen 2018 

 
10. Diskuse 

 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.29/2014-2018 ze dne 06.05.2018 

 

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

Omluveni: Milan Hora, Roman Gross 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Projednání ţádosti p. Světnického 

3. Vodovod 

4. Cesta Na písky 
5. Pochůzka se stavebním technikem po obci 

6. Výměna oken obecního domu (sál, knihovna…) 

7. Vyvloţkování komína-sál obecního domu 
8. Pozemkové úpravy katastru Ţebnice 

9. Náměty pro pochůzku obce se stavebním technikem 

10. Přesunuté body z minulého období 
11. Parapety na sále 

12. Diskuse 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 

 

2. Projednání žádosti p. Světnického – OV bere na vědomí ţádost p. Světnického ve věci odkupu 

budovy bývalé školy Ţebnice čp. 39. OV se nebrání uskutečnit jednání s ţadatelem na pravidelných 

jednáních OV. OV konstatuje na základě projednání této věci na veřejném jednání OV, které se konalo 

v měsíci listopadu 2017, ţe většina občanů obce Ţebnice se vyslovila proti prodeji této nemovitosti 

v současné době. Z tohoto důvodu OV respektuje názory svých občanů. 

  

3. Vodovod – trvá – stále v řízení - podaná dotace na Ministerstvo zemědělství, zároveň podána druhá 

ţádost o dotaci na Plzeňském kraji – OV seznámen s průběhem datací. 

 

4. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. -vyvolat jednání 

s Kral.zemědělskou a.s. - trvá 

 

5. Pochůzka se stavebním technikem po obci – schůzka se stavebním technikem a vedoucím tech. 

sluţeb a zástupcem OV ( V. Soukup) proběhne ve středu 09.05.2018 v 16 hodin viz. náměty bod 8) 

 

6. Výměna oken obecního domu (sál, knihovna, WC….) – realizace firma Vekra - dokončeno  

 

7. Vyvložkování komína – sál obecního domu – splněno. Při realizaci bylo zjištěno poškození vrchní 

části komínů a je nutné provést opravu. Projednáno bude při pochůzce se stavebním technikem. 

 

8. Pozemkové úpravy katastru Žebnice – OV byl seznámen s jednáním na  

Státním pozemkovém úřadě Plzeň. 

 

9. Náměty pro pochůzku obce se stavebním technikem –  

A. Oprava odpočívadla nad obcí 

B. Krycí plech – vjezd u p. Molcara Milana 

C. Prasklina v asfaltu – komunikace u rybníka 

D. Odvodnění zákrapu – obecní dům 

 

10. Přesunuté trvající body z minulého období –  

A. Rybník Na pískách – tůň s přelivem – získání dotace 

B. Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem – zjištění možné velikosti 

hřiště (R.Gross, L.Šiml) 

C. Obnovení osvětlení vánočního stromu – poptávka nabídky-podzimní  

měsíce r.2018 

D. Vysazení nového vánočního stromu – jedle 

 

11. Parapety na sále – zajistit výměnu parapetů, vymalování sálu – realizaci zajistí SDH Ţebnice 

 

12. Diskuse 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.30/2014-2018 ze dne 10.06.2018 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Rudolf Tauchen, Luboš Šiml,Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross 
Omluveni: Milan Hora, Roman Gross 
 
Program: 1.  Zahájení  

2. Žádost p. Světnického 
3. Stížnost p. Švarce, Žebnice čp. 64 
4. Vodovod 
5. Cesta Na písky 
6. Pochůzka se stavebním technikem po obci 
7. Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem 
8. Přesunuté body z minulého období 
9. Parapety na sále 
10. Diskuse 

 
 
 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 
 

2. Žádost p. Světnického – OV předložil možné termíny schůzky-bez další odezvy. 
 

3. Stížnost p. Švarce, Žebnice čp. 64 – žádost byla dne 10.6.2018 postoupena provozovateli místního 
pohostinství ke zjednání nápravy. 

 
4. Vodovod – trvá – stále v řízení - podaná dotace na Ministerstvo zemědělství, zároveň podána druhá 

žádost o dotaci na Plzeňském kraji – OV seznámen s průběhem datací. Přiznána dotace PK 750.000Kč. 
 

5. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. -vyvolat jednání 
s Kral.zemědělskou a.s. - trvá 

 
6. Pochůzka se stavebním technikem po obci – proběhlo 9.5.2018 za účasti OV. Sepsané body k řešení. 

 
7. Multifunk ční asfaltové hřiště před hostince – možná velikost hřiště 10 m x 17,5 m, zajistit 

projektanta.  
 

8. Přesunuté trvající body z minulého období –  
A. Rybník Na pískách – tůň s přelivem – získání dotace 
B. Obnovení osvětlení vánočního stromu – poptávka nabídky-podzimní  

měsíce r.2018 
C. Vysazení nového vánočního stromu – jedle 

 
9. Parapety na sále – zajistit výměnu parapetů, vymalování sálu – realizaci zajistí SDH Žebnice-trvá 

 
10. Diskuse 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.31/2014-2018 ze dne 29.08.2018 

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

Roman Gross 
Omluveni: Milan Hora 
Hosté: starosta města Zdeněk Hanzlíček, zastupitel města Mgr.  Jiří Novotný, tajemnice města  

p. Ivana Horská 
  
 
Program: 1.  Zahájení a přivítání hostů  

2. Představení nové p. tajemnice města 
3. Příprava nových voleb do OV Žebnice  
4. Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky 
5. Cesta Na písky 
6. Pochůzka se stavebním technikem po obci 
7. Multifunkční asfaltové hřiště před hostincem 
8. Zarostlý rybník v obci 
9. Vodovod 
10. Vysazení nového vánočního stromu 
11. Špatný technický stav prolézaček na dětském hřišti 
12. Rybník Na pískách 
13. Komunikace směr I/27 a směr H.H. 
14. Poděkování p. starosty města 

 
 
 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení provedl předseda osadního výboru 
 

2. Představení nové p. tajemnice – OV byla představena nová p. tajemnice p. Ivana Horská. 
 

3. Příprava nových voleb do OV Žebnice – počet volených členů pro další období zůstává nezměněn 
tedy 7 členů. OV osobně osloví občany obce ve věci možného kandidování do OV.  

 
4. Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky – vysazení lípy v říjnu 2018, 

upřesnění místa vysazení nad obcí za sezením směr Plasy. Zajištění důstojného průběhu této akce. 
 

5. Cesta Na písky – domluveno vyčištění příkopů s Kral. zemědělskou a.s. - trvá 
 

6. Pochůzka se stavebním technikem po obci – proběhlo 9.5.2018 za účasti OV. Body k řešení: 
 

1) Oprava odpočívadla nad obcí směr Plasy-M. Koča dodá cenovou nabídku 
2) Chodník u čp. 35 (p. Molcar) – krycí plech kanalizační vpusti-hotovo 
3) Bývalá škola- opravy (střešní hřebenáč+oprava okenních tabulí 3 ks) – zajistí TS – 

trvá 
4) Komunikace u rybníka-popraskaný povrch- zajistí TS-trvá 
5) Prostranství mezi čp. 50 (p. Zeman) a čp. 19 (Pfeifer)- doplnění materiálu- hotovo 
6) Ulička u čp. 22 (p. Gabčo)- doplnění materiálu do výtluků-hotovo 
7) Obecní dům+hostinec – oprava komínu (sál+výčep)-hotovo, výměna parapetů na sále 

                                        provede Koča, poté vymalování sálu provede SDH-vše  
                                                                                   do II. tematického bálu tj. 5.10.2018 

8) Prostor u obecního domu – původní nádrž na PHM- likvidace prostupů nad úrovní-
trvá 

9) Přítok do rybníka – v řešení Lesy ČR s.p. 
 
 

 
7. Multifunk ční asfaltové hřiště před hostincem – možná velikost hřiště 10 m x 17,5 m, zajistit 

projektanta-trvá.  
 

8. Zarostlý rybník v obci – návrh postupu-vyvápnění 
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9. Vodovod – proběhla čerpací zkouška vrtu Kral. zem. a.s. 14 dnů 4.8.-11.8.2018-OV seznámen 
s výsledkem – dostačující. Výsledky zaslány jako podklad k dotaci na Ministerstvo zem. 
 

10. Vysazení nového vánočního stromu-jedle-přesunuto do plánu na r. 2019 
 

11. Špatný technický stav prolézaček na dětském hřišti-oprava zahrnuta do plánu na r. 2019 
 

12. Rybník Na pískách – tůň s přelivem – přesunuto do plánu r. 2019 
 

13. Komunikace směr I/27 a směr H.H. – špatný technický stav, nerovnosti. Diskuse OV. Upozornit 
ŘSD. 

 
14. Poděkování p. starosty města- p. starosta poděkoval OV za činnost v období 2014-2018. Dále 

proběhla diskuse ve věci vodovodu v Žebnici.  
 

 
 

Zapsala: Kepková Dana 
 


