Osadní výbor Žebnice
Zápis z jednání č. 7/2010–2014 ze dne 4. 9. 2011
Přítomni:

Kepková Dana, Švejkovská Dagmar, Gross Roman, Mgr. Chlup Zdeněk, Šiml Luboš, Tauchen
Rudolf

Omluven:

p. Koča

Body jednání:
1) PROPADLÝ KANÁL u č.p. 28
2) VÝVOZ KOŠŮ
3) VODOVOD
4) VÝLEPY PLAKÁTŮ NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH
5) SOKOLKA – ZASTÁVKA
6) POTOK – PŘÍTOK DO VSI
7) VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ
8) VÝSADBA U HŘBITOVNÍ ZDI
9) BOROVICE U ZASTÁVKY
10) VYTÁPĚNÍ KNIHOVNY
11) POŽADAVKY NA TS
12) ČERNÁ SKLÁDKA
13) OPRAVA ROZHLASU
14) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI
15) URGENCE
16) PROZATIMNÍ PLÁN AKCÍ NA ROK 2012

1) PROPADLÝ KANÁL u čp. 28
- první žádost o opravu byla podána ústně na MÚ Plasy v červenci 2011 (p. Roman Gross) – oprava byla
přislíbena po akci Závod traktorů do vrchu, konané 23. 7. 2011
- upomínka byla zaslána 30. 8. 2011 e-mailem (p. Kepková) – přislíbena oprava do konce 36. týdne,
tj. do 11. 9. 2011

2) VÝVOZ KOŠŮ
- OV netrvá na pravidelném vývozu všech odpadkových košů v obci Žebnice – bude zajištěno svépomocí
- žádáme pouze o vývoz koše u autobusové zastávky

3) VODOVOD
- OV žádá o vyrozumění o postupu prací na projektu vodovodu v Žebnici
- OV očekává v této věci slíbené jednání s projektantkou

4) VÝLEPY PLAKÁTŮ NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH
- nepovolený výlep plakátů na autobusových čekárnách na žebnickém rozcestí byl sice částečně odstraněn, je
však stále patrný (lepidlo i papír)
- OV žádá Město Plasy o provedení právních kroků, které povedou k nápravě této skutečnosti, tzn. k odstranění
zbytků lepidla a papíru organizátorem akce

5) SOKOLKA – ZASTÁVKA
- OV žádá o opravu krytiny na autobusové zastávce na Sokolce

6) POTOK – PŘÍTOK DO VSI
- po přívalových deštích v nedávné době byl opakovaně zaplaven dvůr č.p. 19 (p. Knedlhansová) jako důsledek
neupravovaného koryta Žebnického potoka vedoucího z Písků – koryto je zarostlé a zanesené
- OV žádá Město Plasy, aby vyzvalo vlastníky pozemků k nápravě (vyhloubení, vyčištění strouhy)

7) VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ
- OV nebude zajišťovat vylepovaní plakátů vložených do schránky OV Žebnice na akce jiných pořadatelů, vyjma
programu kina. Žádáme, aby toto bylo zajišťováno MÚ Plasy.

8) VÝSADBA U HŘBITOVNÍ ZDI
- dle informace Mgr. Chlupa bude výsadba lip kolem hřbitovní zdi provedena dle možností v říjnu nebo
v listopadu

9) BOROVICE U ZASTÁVKY
- OV uvažuje o poražení borovice u autobusové zastávky v Žebnici – svými kořeny narušuje chodník. Ve
spolupráci s Nepomuckým ornitologickým spolkem bude zajištěna náhradní výsadba

10) VYTÁPĚNÍ KNIHOVNY
- OV řeší finanční úsporu při vytápění knihovny a přilehlých místností – za tímto účelem bude doplněn do
rozvodu topení Fridex, díky kterému se nebudou muset nepravidelně využívané místnosti temperovat na
nezámrazovou teplotu

11) POŽADAVKY NA TS
- OV požaduje posekání těchto pozemků:
- alej na Pískách
- Trojanská brána
- Plaská brána
- prostor kolem rybníka
- termín realizace: 36. – 37. týden
- upřesnění prostor: p. Gross Roman

12) ČERNÁ SKLÁDKA
- OV upozorňuje na černou skládku v Pekle, cca 250 m nad vyústěním cesty Peklem na silnici vedoucí do Horního
Hradiště, po levé straně před stoupáním. Jedná se o posekanou trávu a popel. Upřesňující informace podá na
vyžádání Mgr. Chlup.

13) OPRAVA ROZHLASU
- OV žádá o opravu místního rozhlasu – hlášením není rozumět

14) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI
- OV žádá o informaci, kdo řeší doplnění dopravních značek v obci

15) URGENCE
- urgujeme bod č. 4) z minulého zápisu

16) PROZATIMNÍ PLÁN AKCÍ NA ROK 2012
a) vodovod – pokračování v realizaci
b) úprava terénu – vyložení břehů přítoku do rybníka zatravňovacími tvárnicemi nebo kamenem + úprava
svodu dešťových vod do kanálu nad čp. 8 (p. Václavík)
c) obnova cesty Žebnice – Mladotice (cyklostezka Baroko) – část vedoucí ze vsi k rozcestí „U Františka“
d) rozšíření rozvodu místního rozhlasu – přidání amplionů
e) pořízení volnočasového zařízení pro děti – trampolína s ochrannou záchytnou sítí

Zapsala: Dagmar Švejkovská

