Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č.21/2006-2010 ze dne 20.06.2010
Přítomni: Roman Gross, Mgr. Zdeněk Chlup, Ing. Václav Gross, Luboš Šiml, Dana Kepková, Rudolf
Tauchen
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Tůje u hřbitovní zdi
Skládka na Sokolce
Havarijní stav fary
Odstranění pařezů u hřbitovní zdi
Veřejné osvětlení
Autobusové zastávky (I/27)
Vodovod v obci
Požadavek na TS Plasy
Termín přístího jednání OV

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru p. Roman Gross a seznámil přítomné s programem
jednání.
2. Tůje u hřbitovní zdi – OV bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Kralovice, odboru regionálního
rozvoje a ÚP, ze dne 5.5.2010. OV apeluje na dodržení bodu 2) tohoto rozhodnutí týkající se
nové výsadby. Žádáme, aby nový projekt výsadby byl konzultován se členy OV. K této věci
OV upozorňuje na stále se zhoršující stav márnice a opadávání omítky hřbitovní zdi, u které
byla v loňském roce provedena nová omítka.
3. Skládka na Sokolce – OV připomíná závoz – přislíbeno na jednání předsedů OV – opakovaná
urgence OV.
4. Havarijní stav fary – OV bere na vědomí předvolání vydání vysvětlení ve věci zanedbání
údržby objektu ze dne 10.6.2010 MěÚ Kralovice, odboru regionálního rozvoje. OV upozorňuje
na přerostlý porost na pozemku tohoto objektu – stížnosti občanů na šíření plevele.
5. Odstranění pařezů u hřbitovní zdi – OV projedná realizaci na příštím jednání.
6. Veřejné osvětlení – žádost o znovuzprovoznění osvětlení u domu p. Holuba, Žebnice č.p. 64,
OV projedná s p. Staňkem. Veřejné osvětlení přemístit ze soukromého pozemku Žebnice
č.p.64 na veřejné prostranství před tímto domem. Zároveň OV požaduje doplnění a rozmístění
2 ks světel veřejného osvětlení dle návrhu OV. Jednání s p. Staňkem požadujeme za účasti OV.
7. Autobusové zastávky (I/27) – rozjednána nabídka s p.V.Klímou- zajistí L. Šiml. Bude
projednáno na příštím jednání OV.
8. Vodovod v obci – OV žádá vstoupit v jednání o provedení zkoušky hltnosti. Realizace po
sklizni.
9. Požadavek na TS Plasy – 19. - 21.7. posekání trávy v obci.
10. Termín přístího jednání OV – stanovujeme na 5.9. 2010 v 18.00h

Zapsala: Kepková Dana

