Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č. 5/2006 – 2010 ze dne 16.3.2007
Přítomni:

Mgr. Zdeněk Chlup, Milan Hora, Roman Gross, Ing. Václav Gross,
Dana Kepková, Rudolf Tauchen

Hosté: Václav Šiml – místostarosta MěÚ Plasy
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projednání stížnosti č. 2 p. J. Urbana na přemístění veřejného osvětlení
Žádost MěÚ Plasy o zmapování černých skládek
Úřední deska v obci
Stavební úpravy v budově bývalé ZŠ v Žebnici
Úklid obce po zimním posypu
Projednání odkupu části pozemku p.č. 61/
Různé

Průběh jednání:
1. Projednání záležitosti veřejného osvětlení - stížnost č. 2 ze dne 13.03.2007 od p.
Josefa Urbana na přemístění veřejného osvětlení u č.p. 36 v Žebnici - tato záležitost
byla projednána za účasti místostarosty MěÚ Plasy pana Václava Šimla.
OV trvá na svém stanovisku ze dne 18.02.2007 ke stížnosti č.1 týkající se stejné
záležitosti jako ve stížnosti č. 2 p.Josefa Urbana.
OV navrhuje schůzku za účasti všech zúčastněných stran tj:
starosty MěÚ Plasy - Mgr. Miroslava Hurta,
místostarosty MěÚ Plasy - p. Václava Šimla,
zástupců Osadního výboru Žebnice,
p. Josefa Urbana,
zástupce farnosti Plasy.
Termín této schůzky navrhuje OV na úterý 20.03.2007 od 19.00 hod v Kulturním
domě v Žebnici. – původně navržený termín od 14.00 hod ( 20.03.2007 ) je pro
zástupce Osadního výboru v Žebnici z důvodu pracovní vytíženosti nevhodný.
2. Mgr. Zdeněk Chlup zašle vyjádření k žádosti MěÚ Plasy o zmapování černých
skládek.
3. OV bere na vědomí připomínku ke zlepšení informovanosti spoluobčanů z jednání
města Plasy prostřednictvím úřední desky v obci.
4. Projednání stavební úpravy v budově bývalé ZŠ v Žebnici – OV bere na vědomí
záměr výstavby bytů v objektu bývalé ZŠ. OV bude informovat o záměru své
spoluobčany.
5. OV stanovuje termín pro úklid obce po zimním posypu na 1. týden v měsíci dubnu
2007. Bude vyhlášeno místním rozhlasem.
6. Návrh MěÚ Plasy na odkup části pozemku p.č. 61/2 - OV žádá o upřesnění, o kterou
konkrétní část pozemku p.č. 61/2 rod. domu č.p. 51 se jedná.
7. Informace o jednání s pozemkovým fondem, týkající se odkupu pozemků u kulturního
domu v Žebnici – zejména v návaznosti na zahájení realizace venkovní terasy
8. Informace z RM o přidělených finančních prostředcích na akce pořádané v r. 2007.
Zapsala: Kepková Dana

