Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č. 5/2010–2014 ze dne 24. 4. 2011
Přítomni: Dana Kepková, Dagmar Švejkovská, Roman Gross, Mgr. Zdeněk Chlup, Miroslav Koča
Omluven: Rudolf Tauchen

1) Zahájení
2) Požadavky na TS + urgence
3) Projekt na novou výsadbu u kostela
4) Žádost o přidání světla
5) fi. Staněk
6) Setkání s p. Brunclíkovou
7) Alej Na Pískách
8) Sokolka – nevyvezené popelnice
9) Skládkování dřeva
10) Závěr

1) ZAHÁJENÍ
2) POŽADAVKY NA TS + urgence
a. znovu upozorňujeme na stále se zhoršující stav kanálu v uličce u čp. 10 – havarijní stav, hrozí
propadnutí (žádost o opravu uvedena již v zápisu č. 4)
b. urgujeme srovnání terénu u hasičské zbrojnice a ve školní zahradě (viz zápis č. 4) – dohoda s OV
c. žádáme o odvoz pneumatik a dalších odpadků ze skládky na Sokolce
3) PROJEKT NA NOVOU VÝSADBU U KOSTELA
- Mgr. Chlup informoval o jednání s dodavatelem dřevin – vzhledem k pokročilému období a narašení
dřevin je možno provést výsadbu až na podzim
4) ŽÁDOST O PŘIDÁNÍ SVĚTLA
- dne 18. 4. 2011 požádala majitelka pozemku rekreačního objektu E6 o přidání světla veřejného osvětlení
za účelem intenzivnějšího nasvícení příjezdové cesty k jejímu pozemku u rybníka a vjezdových vrat – téhož
dne ve večerních hodinách provedl OV kontrolu na místě, shledal osvětlení veřejných prostor dostačující a
přidání světla nedoporučuje
5) fi. STANĚK
a. Bývalý obecní dům - upřesnění žádosti o instalaci elektroměru s jističem 1x16A do bývalého
obecního domu (viz zápis č. 4) – důvod: část prostorů využívá místní mládež jako klubovnu
b. Hasičská zbrojnice
žádáme o cenovou kalkulaci spotřeby el. energie, na kolik by bylo výhodnější nahradit
stávající jistič 3x24,7A slabším jističem 3x16A
- v případě velkého cenového rozdílu doporučuje OV v rámci úspor přejít na slabší jistič
c. Knihovna – s p. Staňkem byla probrána možnost instalace zásuvek pro přímotopy

6) SETKÁNÍ S p. BRUNCLÍKOVOU
- navrhujeme setkání s p. Brunclíkovou v Žebnici ohledně upřesnění instalace zásuvek pro přímotopy
v místní knihovně (viz bod 5c)
7) ALEJ NA PÍSKÁCH
- byly dosázeny stromy do aleje Na Pískách a dodány chybějící ochrany kolem kmenů.
8) SOKOLKA – NEVYVEZENÉ POPELNICE
- na základě sdělení p. Vlastimila Zemana upozorňujeme na opakovaně nevyvezené popelnice na Sokolce
9) SKLÁDKOVÁNÍ DŘEVA
- OV nesouhlasí se skládkováním dřeva na pozemku nade vsí (směrem na Plasy) v místě plánovaného
umístění turistického odpočívadla – již dříve projednáno s p. Pořádkem
10) ZÁVĚR

Zapsala: Dagmar Švejkovská

