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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z ustavujícího jednání č.1/2018-2022 ze dne 14.10.2018 

 
Přítomni:   Dana Kepková, Miroslav Koča, Luboš Šiml, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross, Milan Hora 

 
Omluveni: Roman Gross 
 
Program: 1.  Zahájení  

2. Poděkování za činnost v období 2014-2018 
3. Volba předsedy a místopředsedy OV 
4. Náměty občanů 
5. Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky 
6. Jmenování do komisí  
7. Plán na rok 2019 
8. Termín konání jednání OV v období 2018-2022 
9. Webové stránky obce 

 
 
 

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení  
 

2. Poděkování za činnost členům OV  předchozího období 2014-2018  
 

3. Volba předsedy a místopředsedy OV – zvolen předseda OV Kepková Dana a místopředseda  
Vladimír Soukup 
 

4. Náměty občanů uvedené na hlasovacím lístku do OV: 
 

- Vodovod (voda na hřbitov) – 5x 
- Neprodávat budovu bývalé školy=klid v obci – 2x 
- Oprava cesty Na písky 
- Rozhlas- není rozumět 
- Kabelový internet 
- Častější sekání příkopů 
- Průjezd nákladních aut přes obec – omezit 

 
 

5. Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky – OV stanovil termín  vysazení 
lípy na neděli 28.10.2018 od 16,30 hodin za odpočívadlem nad obcí směr Plasy. Akce proběhne za 
účasti OV a Českého svazu včelařů Plasy (informace email Mgr. Novotný 15.10.2018) Slavnost bude 
spojena po vysazení s lampionovým průvodem dětí do vsi směr pomník padlých, kde bude položen 
věnec a zapálena svíčka. OV zajistí důstojný průběh této akce. 

 
6. Jmenování do komisí – OV navrhuje do komise životního prostředí p. Romana Grosse a  

do kulturní komise p. Dagmar Švejkovskou 
 

7. Plán na rok 2019 : 
 

- Vodovod       400.000,-- Kč 
- Multifunkční asfaltové hřiště u kulturního domu   200.000,-- Kč 
- Oprava herní soupravy na dětském hřišti      30.000,-- Kč 
- Oprava sezení nad obcí        20.000,-- Kč 
- Drobné opravy v obci                    50.000,-- Kč 

 
8. Termín konání jednání OV v období 2018-2022 – pravidelně každou první neděli v měsíci od 19 h. 

 
9. Webové stránky obce – správce M. Koča. OV schválila umístění dokumentace ohledně vodovodu  

na webové schránky.  
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z  jednání č.2/2018-2022 ze dne 04.11.2018 

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

Roman Gross 
 
Omluveni: Luboš Šiml 
 
Program: 1.  Zahájení  

2. Termín veřejné schůze OV 
3. Vánoční stromek  
4. Vodovod 
5. Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky 
6. Odvoz shrabaného listí 
7. Vyčištění rybníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení  
 

2. Termín veřejné schůze OV- stanoven na neděli 25.11.2018 od 18 hodin 
 

3. Vánoční stromek – OV žádá o kontrolu a zprovoznění osvětlení vánočního stromu do 30.11.2018 
 

4. Vodovod – OV se seznámil s přehodnoceným stanoviskem Ministerstva zemědělství k podané dotaci.  
 

5. Vysazení stromu v rámci 100 let vzniku Československé republiky – Bylo realizováno v neděli 
28.10.2018 za účasti OV, občanů a zástupce včelařů Plasy Mgr. Novotného. Bude doplněna tabulka 
s datem výsadby k lípě. 

 
6. Odvoz shrabaného listí – OV žádá Technické služby o odvoz shrabaného listí včetně nahromaděného 

odpadu na hřbitově a to v termínu po 12.11.2018 
 

7. Vyčištění rybníka – OV byl informován, že SDH zajistí vyčištění rybníka v obci od zeleného 
vegetačního zákalu.  

 
 
 
 
 
 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z veřejného jednání č.3/2018-2022 ze dne 25.11.2018 

 

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

Roman Gross, Luboš Šiml 

 

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

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vyhodnocení činnosti v roce 2018 

3. Vodovod 

4. Plán na rok 2019 

5. Dotazy občanů 

6. Diskuse  
 

 
 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení – zahájení a uvítání hostů provedl místopředseda OV Ţebnice p. V. Soukup 

 

2. Vyhodnocení činnosti v roce 2018- přednesla předsedkyně OV Ţebnice p. D. Kepková 

 

3. Vodovod – s podrobnostmi ohledně vodovodu seznámil přítomné Ing. V. Gross. Byla sdělena nová 

informace o odstoupení smlouvy Kral. zem. a.s. o poskytnutí vrtu pro vodovod v obci. Vyvolat 

schůzku s Kral. zem. a.s. a zjistit důvod odstoupení od smlouvy.  

 

4. Plán na rok 2019 – plánované akce z rozpočtu i mimo rozpočet sdělil L. Šiml 

 

5. Dotazy občanů – veškeré dotazy občanů se týkaly problematiky zajištění vodovodu v obci 

 

6. Diskuse – dlouhá diskuse ohledně vodovodu. Nakonec  dotaz na p. starostu,  zda bude podporovat na 

jednání zastupitelstva města vodovod v obci Ţebnice, p. starostou bylo sděleno, ţe pokud bude 

splňovat potřebné náleţitosti, bude vodovod v obci Ţebnice podporovat. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 

 



 1 

Osadní výbor Žebnice 
Zápis z  jednání č.4/2018-2022 ze dne 17.02.2019 

 

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

Roman Gross, Luboš Šiml 

 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vodovod 

3. Rybník „na Pískách“ 

4. Vyčištění koryta potoka do rybníka 

5. Vyvápnění rybníka 

6. Multifunkční asfaltové hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Vodovod- seznámení se zápisem z jednání Kral. zem. a.s.  a členy OV Ţebnice. Body 

jednání byly -  důvody vypovězení dohody o moţnosti napojení na vodovod druţstva, 

prostranství před obecním domem a vyčištění zanesených příkopů polní cesty  

„na Písky“ a „na Provazy“. 

 

3. Rybník na Pískách – diskuse OV. OV ţádá město Plasy o dokumentaci k projektu 

tohoto rybníku. 

 

4. Vyčištění koryta potoka do rybníka – Realizace Lesy ČR s.p. Předání stavby 

proběhlo dne 15.02.2019.  

 

5. Vyvápnění rybníka –bylo provedeno vyvápnění místního rybníka. Provedlo OV. 

Cena 900 Kč. 

 

6. Multifunkční asfaltové hřiště – projednat moţnosti projektu pro realizaci hřiště 

 

 
 

 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z  jednání č.5/2018-2022 ze dne 10.04.2019 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Miroslav Koča, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross, Milan Hora,  Luboš Šiml 

 

Omluven: Roman Gross 

 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Dětské hřiště u rybníka 

3. Rybník „Na Pískách“ 

4. Prostranství u obecního domu a vyčištění příkopů polní cesty  

„Na Písky“ a „ Na Provazy“ 

5. Odpočívadlo nad obcí 

6. Multifunkční asfaltové hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Dětské hřiště u rybníka- zjištěn havarijní stav herní soustavy a ping-pongového 

stolu na dětském hřišti u rybníka. Oprava ping-pongového stolu svépomocí-položení 

PVC desky. Oprava dětské herní soustavy p. Miroslav Koča zpracuje nabídku a zašle 

na MěÚ Plas. 

 

3. Rybník „Na Pískách“ – OV se seznámil s projektovou dokumentací 

 

4. Prostranství u obecního domu a vyčištění příkopů polní cesty „Na Písky“ a „ Na 

Provazy“ – Kral. zem. a.s. se pokusí toto zajistit do 31.5.2019  

 

5. Odpočívadlo nad obcí – p. Miroslav Koča zpracuje nabídku opravy tohoto 

odpočívadla a zašle na MěÚ Plasy 

 

6. Multifunkční asfaltové hřiště – projednat možnosti projektu pro realizaci hřiště- 

Ing. V. Gross- trvá 

 

 
 

 

 

 

 

Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z  jednání č.6/2018-2022 ze dne 05.06.2019 

 

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

Šiml 

 

Omluven: Milan Hora 

 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vrt Kral. zem. a.s. 

3. Obrus 

4. Trampolína  

5. Odpočívadlo nad obcí 

6. Dětské hřiště u rybníka 

7. Multifunkční asfaltové hřiště 

8. Odpočívadlo nad obcí 

9. Oprava poklopu u čp. 32 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Vrt Kral. zem. a.s. - OV Ţebnice byl osloven Kral. zem. a.s. ohledně provedení 

čerpací zkoušky vrtu. Nabídka na čerpací zkoušku v hodnotě 22.000 Kč + 21% DPH. 

Kral. zem. by chtěla spoluúčast na čerpací zkoušce. OV doporučuje radě města 

spoluúčast na čerpací zkoušce, spoluúčast 11.000Kč + 21% DPH. Je nutné před 

schválením jasně stanovit písemně podmínky spoluúčasti s Kral. zem, aby nedošlo 

k dalším vícenákladům. 

 

3. Obrus – OV poţaduje 700 tun cca 20 nákladních aut obrusu. Materiál bude pouţit na 

zpevnění cesty „Na Písky“. V souvislosti s touto opravou by mělo být provedeno 

vyčištění příkopů, které bylo přislíbeno Kral. zem. a.s. v měsíci květnu 2019. Na 

úpravu cesty – rozhrnutí obrusu- bude nutná technika.  

 

4. Sekání v obci – sekání v obci bude zajištěno v 24.týdnu-  Technické sluţby s.r.o. 

 

5. Trampolína – OV poţaduje objednat porušený díl trampolíny Hawaj – průměr  

457 cm (15´) počet pruţin 100. Jedná se o díl – Kryt pruţin. 

  https://www.hawaj.cz/kryt-pruzin-pro-trampoliny-s-vnitrni-ochrannou-siti-244-457-      

cm-3905.html 

  
6. Dětské hřiště u rybníka – poloţení PVC desky na ping-pongový stůl – trvá. Oprava 

herní soustavy M. Koča-probíhá realizace. 

 

7. Multifunkční asfaltové hřiště – poptávka projektanta pro realizaci –  

Ing. Václav Gross- trvá. 

 

8. Odpočívadlo nad obcí – probíhá realizace opravy – M. Koča 

 

9. Oprava poklopu u čp. 32 – zkorodovaný poklop u čp. 32. OV zajistí opravu. 
 

Zapsala: Kepková Dana 

 

https://www.hawaj.cz/kryt-pruzin-pro-trampoliny-s-vnitrni-ochrannou-siti-244-457-%20%20%20%20%20%20cm-3905.html
https://www.hawaj.cz/kryt-pruzin-pro-trampoliny-s-vnitrni-ochrannou-siti-244-457-%20%20%20%20%20%20cm-3905.html
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Osadní výbor Žebnice
Zápis z  jednání č.7/2018-2022 ze dne 13.10.2019

Přítomni: Dana Kepková, Miroslav Koča, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross, Roman Gross,  
Luboš Šiml, Milan Hora

Host: místostarosta Bc. Tomáš Kouba

Program: 1. Zahájení 
2. Vrt Kral. zem. a.s.
3. Vodovod
4. Termín veřejné schůze  
5. Výsadba nového vánočního stromu
6. Akce na rok 2020

Průběh jednání:

1. Zahájení 

2. Vrt Kral. zem. a.s. - OV požaduje spoluúčast na čerpací zkoušce, spoluúčast 
11.000Kč + 21% DPH. Nabídka na čerpací zkoušku v hodnotě 22.000 Kč + 21% 
DPH. Je nutné před schválením jasně stanovit písemně podmínky spoluúčasti s 
Kral. zem, aby nedošlo k dalším vícenákladům a odstoupení.

3. Vodovod – diskuse OV s místostarostou Bc. T. Koubou. OV požaduje prodloužit 
stavební povolení na vodovod v Žebnici. Současné stavební povolení do 3/2020. 

4. Termín veřejné schůze – OV stanovuje termín veřejné schůze OV 
na pátek 15.11.2019 od 19 hodin.
 

5. Výsadba nového vánočního stromu – OV zajistí výsadbu nového vánočního stromu 
– stříbrného smrku – cca 2 m. V. Gross osloví p. Koču. Během 42. týdne bude 
vyznačeno místo výsadby. Dle velikosti stromu bude případně pořízeno nové 
osvětlení. 

6. Akce na rok 2020 –

Plán akcí na rok 2020
Multifunkční asfaltové hřiště 200.000,--

Vodovod pokračování 600.000,--
Opravy v obci 60.000,--

Celkem 860.000,--

Zapsala: Kepková Dana
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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 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z  jednání č.9/2018-2022 ze dne 22.01.2020 

 

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

Luboš Šiml, Milan Hora 

 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vodovod-nové skutečnosti 

3. Vodovod 

4. Osvětlení vánočního stromu   

5. Zasklení poškozených tabulí v budově bývalé školy 

6. Akce na rok 2020 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Vodovod-nové skutečnosti – OV ţádá město Plasy o písemné sdělení nových 

skutečností ohledně vodovodu v obci Ţebnice-zda proběhlo jednání s Kral. zem nebo 

jednání s fa Vodárny Plzeň a.s., jak bylo přislíbeno na veřejné schůzi  

v listopadu 2019. Dosud nebyla OV sdělena ţádná informace ohledně této věci.  

OV ţádá o informování dalšího plánovaného postupu ze strany města Plasy 

k zajištění vodovodu v obci Ţebnice v nejbliţší moţné době. Dále poţadujeme sdělit, 

zda bylo prodlouţeno stavení povolení (platnost do 3/2020). 

 

3. Vodovod – diskuse OV.  

 

4. Osvětlení vánočního stromu – ponechat stávající stav osvětlení. Osvětlení nového 

vánočního smrku pořídilo SDH. Na příští rok přikoupit na nový smrk více osvětlení a 

zároveň ponechat zatím osvětlení dosavadního smrku.  

  
5. Zasklení poškozených tabulí v budově bývalé školy – opravu provede  

p. Miroslav Koča.  

 

 

 

 
Zapsala: Kepková Dana 

 



Vyjádření k zápisu z jednání OV Žebnice z 22. 1. 2020 

 

k bodu 2. 

- I. místostarosta jednal s Kralovickou zemědělskou, a.s. o termínu provedení 

čerpací zkoušky – dle vyjádření p. Brunclíka se byla dodavatelská firma na vrt 

podívat v průběhu prosince, termín čerpací zkoušky zatím není znám, KZ, a.s. 

počítá s měsícem březnem 2020 

- spotřeba vody – KZ, a.s. nyní provádí měření denního odběru vody, po 

vyhodnocení bude stanoveno množství vody potřebné pro zajištění provozu KZ, 

a.s. včetně rezervy  - KZ, a.s. není nakloněna tomu, aby byl výsledek jejich 

požadovaného množství vody měřením zakotven v jakékoliv smlouvě 

- I. místostarosta vznesl požadavek Města Plasy na vyvolání jednání ohledně 

vrtů „Na Pískách“ s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 

Dejvice, 16000 Praha 6  - zatím bez odezvy jak na ŘSP Praha, tak na Divizi 

Karlovy Vary 

- starosta města bude iniciovat Valnou hromadu VaK k opětovnému prověření 

možnosti napojení na vodovodní řad v Plasích 

- jsou sledovány dotace na případný vlastní vodní zdroj v k.ú. Žebnice – otázkou 

zůstává lokalita – RM se předběžně přiklání k variantě v údolí kolem Žebnického 

potoka pod obcí Žebnice – uvažovaná lokalita podél cesty  „Na písky“ se nezdá 

jako vhodná z důvodu vrtu KZ, a.s. a zejména jímky v jejich areálu 

- stavební povolení bude dle informací, které jsem uváděl na vašem veřejném 

jednání prodlouženo v březnu 2020, dříve jsme po dohodě se stavebním 

technikem nechtěli, z důvodu, že bychom zbytečně přišli o několik měsíců nyní 

platného povolení 

 

Bc. Tomáš Kouba 

I. místostarosta města 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z mimořádného jednání č.10/2018-2022 ze dne 25.02.2020 

 

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

Luboš Šiml, Milan Hora 

Hosté: Bc. Tomáš Kouba 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vodovod  

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Vodovod – 

 

OV Ţebnice poţádal o mimořádné jednání za účasti místostarosty  

Bc. T. Kouby ohledně vodovodu v Ţebnici.  

 

OV seznámil místostarostu se stále zhoršující se situací ohledně pitné vody v Ţebnici 

a nespokojenosti občanů Ţebnice s tímto stavem.  

 

Místostarosta p. Kouba seznámil OV Ţebnice s dosavadním postupem a se závěry 

z jednání s Kralovickou zemědělskou a.s., které proběhlo v listopadu 2019. – detaily 

viz vyjádření k zápisu z jednání OV Ţebnice (22.01.2020) ze dne 14.02.2020. 

 

Na základě závěrů z jednání s Kralovickou zemědělskou a.s OV doporučuje 

odstoupení od spoluúčasti na zkoušce hltnosti vrtu Kralovické zemědělské a.s. a 

zároveň OV Ţebnice doporučuje odstoupení od záměru společného vrtu pro místní 

vodovod s Kralovickou zemědělskou a.s.  

 

OV Ţebnice seznámil p. místostarostu se záměrem pokusit se znovu vyhledat vlastní 

zdroj v okolí obce, který by byl postačující pro místní vodovod. 

  

OV poţaduje toto projednat na RM – 04.03.2020 

 

Další postup v případě souhlasného stanoviska RM  

 

  - vytipování lokality 

  - projednání s majiteli dotčených pozemků   

  - zpracování dokumentace – legislativa  

  - provedení VŘ na realizaci zkušebního vrtu  

  - ţádost o dotaci – k dispozici moţnost SFŢP - výzva č. 2/2018. 

  - realizace  

 

 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z mimořádného jednání č.11/2018-2022 ze dne 24.05.2020 

 

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

Luboš Šiml, Milan Hora 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Sekání v obci 

3. Úklid prostranství u odpočívadla 

4. Úklid dřeva na Trojanské bráně 

5. Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy 

6. Úprava osvětlení vánočního stromu 

7. Vodovod 

8. Odstranění zábran proti okusu alej Na Pískách 

9. Víceúčelové hřiště- projekt 

10. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Sekání v obci – OV poţaduje sekání v obci a okolí – poţadované úseky upřesní 

telefonicky TS p. R. Gross. 

 

3. Úklid prostranství u odpočívadla – OV poţaduje po těţbě dřeva úklid odřezků a 

kůry v okolí odpočívadla nad obcí.  

 

4. Úklid dřeva na Trojanské bráně – OV poţaduje po prořezu fa ČEZ odstranění  

odřezků po prořezu prostoru pod el. vedením. 

 

5. Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy – opravu provede M. Koča – 

trvá 

 

6. Úprava osvětlení vánočního stromu – OV ţádá fa Staněk o povolení osvětlení 

vánočního stromu z důvodu růstu stromu 

 

7. Vodovod – OV bere na vědomí rozhodnutí RM zápis č. 36. ze dne 04.03. 2020  

bod 2), ve kterém RM schvaluje zahájení potřebných kroků k nalezení a realizaci 

vlastního zdroje vody pro vodovod v obci Ţebnice, a tím pádem odstoupení od 

záměru společného vrtu s Kralovickou zemědělskou, a.s. 

 

8. Odstranění zábran proti okusu v aleji Na Pískách – realizace provedena 

 

9. Víceúčelové hřiště – OV se seznámil s cenovou nabídkou na projekt na víceúčelové 

hřiště  fa VKV projekt s.r.o. 20.000,-- Kč bez DPH. OV  doporučuje RM ke 

schválení a ţádá o objednávku projektu na víceúčelové hřiště od VKV projekt s.r.o. 

Technické detaily dořeší OV s fa VKV projekt s.r.o. 

 

 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.12/2018-2022 ze dne 04.10.2020 

 

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

Luboš Šiml, Milan Hora 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Plán na rok 2021 

3. Osvětlení vánočního stromu 

4. Volnočasové hřiště 

5. Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy 

6. Nerovnost vozovky směr Horní Hradiště 

7. Úklid prostranství u odpočívadla nad obcí 

8. Zarostlý pozemek na rourách za dětským hřištěm aţ k mostu 

9. Závěr 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Plán na rok 2021 – 

 

Plán na rok 2021 

Volnočasové hřiště 250 000,00 

Vodovod –      rozšíření projektu 
- realizace  

            80 000,00 
             350 000,00 

Drobné opravy v obci 28 000,00 

Celkem             708 000,00     

 

3. Osvětlení vánočního stromu – L. Šiml prověří stav stávajícího osvětlení, které bylo 

demontováno a odvezeno na město Plasy. OV schvaluje usazení dočasného 

vánočního stromu do prostoru před hostincem „U hasiče“, neţ doroste potřebné 

velikosti nový smrk v parku. Stávající velký smrk byl v parku odstraněn.  

 

4. Volnočasové hřiště – seznámení s přípravou projektu 

 

5. Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy – opravu provede M. Koča – 

trvá 

 

6. Nerovnost vozovky směr Horní Hradiště – OV upozorňuje na nerovnost vozovky 

na konci obce směr Horní Hradiště u čp. 3. OV ţádá o zjednání nápravy. Oslovit 

SÚS. 

 

7. Úklid prostranství u odpočívadla nad obcí – tento prostor je určen pro odpočinek. 

Celý letošní rok je tam stále skládka dřeva. OV ţádá opětovně o nápravu. Dokud bylo 

prostranství uklizeno, bylo hojně občany vyuţíváno, a to jak občany Ţebnice, tak i 

turisty. V současné době je toto vyuţití omezené. Nedá se k odpočívadlu přes dřevo a 

nerovnosti dojet např. maminky s kočárkem mají smůlu.   
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8. Zarostlý pozemek na rourách za dětským hřištěm až k mostu – OV upozorňuje na 

zarostlý a zaplevelený pozemek prostranství na rourách za dětským hřištěm aţ 

k mostu. OV ţádá o zjednání nápravy.  

 

 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.13/2018-2022 ze dne 15.09.2021 

 

Přítomni:  Dana Kepková, Vladimír Soukup, Ing. Václav Gross, Roman Gross, Luboš Šiml, Milan Hora 

Omluven: Miroslav Koča 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vodovod 

3. Komunikace ze silnice I/27 do Ţebnice aţ Na Hůrku (k.ú.Ţebnice) 

4. Poţadavky na Technické sluţby 

5. Kontrola místní zeleně odborníkem 

6. Osvětlení vánočního stromu 

7. Náhradní díl na trampolínu – nová ochranná síť 

8. Závěr 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Vodovod - OV ţádá o schůzku ohledně vodovodu z důvodu pokračování dalších 

kroků v této věci.  

 

3. Komunikace ze silnice I/27 do Žebnice až Na Hůrku (k.ú. obce Žebnice) - OV 

kritizuje způsob a kvalitu provedené opravy této komunikace od silnice I/27 aţ Na 

Hůrku. OV ţádá vyvolat jednání s majitelem komunikace a hledat vhodné řešení 

dalšího postupu. Hromadí se nespokojené upozornění místních občanů ke kvalitě 

opravy. Pokud jiţ v této věci jednání proběhlo, ţádá OV o zaslání zápisu z tohoto 

jednání o kvalitě opravy, včetně sdělení dohodnutého dalšího postupu opravy této 

komunikace.  

 

4.  Požadavky na Technické služby - posekání obecních pozemků (poslední sekání 

před zimou), odvoz větví po prořezu vrby u rybníka. 

 

5. Kontrola místní zeleně odborníkem - OV ţádá o kontrolu místní zeleně 

odborníkem:   1. lípy u hřbitova,  

2. lípa u odpočívadla nad obcí vysazená k 100 letům vzniku        

ČSR, 

3. kontrola a případné zastřiţení nově vysazeného vánočního     

stromu.  

 

6. Osvětlení vánočního stromu - z důvodu odstranění dosavadního vánočního stromu a 

zároveň likvidace jeho vánočního osvětlení (demontováno fa. Staněk leden 2020) OV 

zajistí nainstalování provizorního většího vánočního stromu pro letošní rok (nově 

vysazený je zatím moc malý). OV ţádá o odsouhlasení nákupu nového osvětlení pro 

tento provizorní strom do 5.000,-- Kč z rozpočtu obce Ţebnice. OV zajistí nákup sám.  

 

7. Náhradní díl na trampolínu – nová ochranná síť – OV ţádá o objednání 

náhradního dílu k trampolíně – trampolína 15´ (457 cm) 1.099,-- Kč www.hawaj.cz 

  https://www.hawaj.cz/vnitrni-bezpecnostni-ochranna-sit-bez-tyci-na-trampolinu-244-

457-cm-3915.html 

 
Zapsala: Kepková Dana 

 

http://www.hawaj.cz/
https://www.hawaj.cz/vnitrni-bezpecnostni-ochranna-sit-bez-tyci-na-trampolinu-244-457-cm-3915.html
https://www.hawaj.cz/vnitrni-bezpecnostni-ochranna-sit-bez-tyci-na-trampolinu-244-457-cm-3915.html
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.14/2018-2022 ze dne 10.10.2021 

 

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

Luboš Šiml, Milan Hora 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Plán na rok 2022 

3. Osvětlení vánočního stromu 

4. Propadlý chodník na mostku mezi čp. 68 a 70 

5. Nový odpadkový koš k pomníku padlých 

6. Výzdoba k pomníku padlých 

7. Termín veřejné schůze OV 

8. Závěr 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Plán na rok 2022 – 

 

Plán na rok 2022 

Vodovod –      úprava projektu 
- realizace  

            250 000,00 
             710 000,00 

Odpočívadlo Na Písky 40 000,00 

Drobné opravy v obci 29 000,00 

Celkem              
1 029 000,00     

 

3. Osvětlení vánočního stromu – bude zakoupeno osvětlení pro provizorní stromek  

 

 

4. Propadlý chodník na mostku přes potok mezi čp. 68 a 70 – v řešení 

 

5. Nový odpadkový koš – z důvodu hromadění odpadků a hlavně pouţitých respirátorů 

u pomníku padlých, ţádá OV o objednání venkovního zeleného plastového 

odpadkového koše na tyči. https://www.parkove-lavicky.cz/plastovy-venkovni-

odpadkovy-kos-dino-tmave-zeleny.html 

 

6. Výzdoba k pomníku padlých – OV zajistí nákup nové výzdoby k pomníku padlých. 

Tato výzdoba bude jako kaţdý rok financována od SDH Ţebnice.  

 

7. Termín veřejné schůze OV – stanoven na pátek 26.11.2021 od 19 hodin. 

 

 
Zapsala: Kepková Dana 

 

https://www.parkove-lavicky.cz/plastovy-venkovni-odpadkovy-kos-dino-tmave-zeleny.html
https://www.parkove-lavicky.cz/plastovy-venkovni-odpadkovy-kos-dino-tmave-zeleny.html
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.15/2018-2022 ze dne 05.01.2022 

 

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

Luboš Šiml, Milan Hora 

 

Hosté: stavební technik města p. Kovářík, místostarosta Bc. Kouba,  

projektant fa Ingvama s.r.o. Ing. Mach 

 

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vodovod Ţebnice 

3. Závěr 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Vodovod Žebnice – 

 

a) P. Kovářík – seznámení o proběhlém poptávkovém řízení na změnu projektu 

vodovodu Ţebnice – nejlepší nabídka fa Ingvama Ing. Mach 

b) Ing. Mach fa Ingvama – seznámení s důvody změny v projektu ( předělání na  

dvoukomorový systém, z vodojemu zatrubnění do stávající kanalizace z důvodu 

vznikajících odpadních vod, technologická změna výstavby vodovodu v projektu 

– řízené protlaky) 

 

3. Diskuse 

 

4. Závěr 

 
Zapsala: Kepková Dana 
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Osadní výbor Žebnice 
Zápis z jednání č.16/2018-2022 ze dne 16.03.2022 

 

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

Luboš Šiml, Milan Hora 

 

Omluven: Miroslav Koča  

 

Program: 1.  Zahájení  

2. Vodovod Ţebnice 

3. Oprava místní komunikace 

4. Odpočívadlo „Na Pískách“ 

5. Zasklení poškozených oken v budově bývalé školy 

6. Oprava hřebenáče na budově bývalé školy 

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

8. Svoz bio popelnic 

9. Závěr 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

 

2. Vodovod Žebnice – seznámení se stávajícím průběhem. 

 

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

Nabídku zajistí p. Luboš Šiml. Bude vyuţita zámková dlaţba z Plas.  

 

4. Odpočívadlo „Na Pískách“ – OV zajistí nabídku p. Roman Gross. 

 

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

p. Miroslav Koča – trvá.   

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

 

7. Úklid příkopů silnice směr I/27 a směr Horní Hradiště – OV zajistí úklid 

svépomocí jako kaţdý rok. OV ţádá o dodání 10 párů rukavic a pytle na úklid.  

 

8. Svoz bio popelnic – OV bere na vědomí začátek termínu na vývoz bio popelnic. 

Začátek ve čtvrtek 31.03.2022 a dále kaţdý lichý čtvrtek. Občané byli informováni na 

vývěsce OV. 

 

9. Závěr 

 
Zapsala: Kepková Dana 
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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 

 




