Osadní výbor Ţebnice
Zápis z jednání č.9/2014-2018 ze dne 14.02.2016
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Dana Kepková, Roman Gross, Rudolf Tauchen, Ing. Václav Gross, Milan Hora,
Luboš Šiml
Vladimír Soukup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Vodovod
Rybník na Pískách
Pozemkové úpravy
Hřbitovní zeď
Oprava cesty do Šebíkova
Prostor kolem obecní studny
Oprava plotu u školy
Označení dětského hřiště
Kontrola obecních prostor v pronájmu
Čekárna na Sokolce

Průběh jednání:
1. Zahájení provedl předseda osadního výboru
2. Vodovod – Ing. V. Gross vysvětlil stav projektu vodovodu, malé změny k vedení kolem
rybníka ukončení hlavního řadu na silnici na Plasy. Trasa u pomníku podél p. Jurčíka. Nebude
realizován odkop pod potrubím z rybníka a havarijní přepad z vodojemu. Během příštích
14 dní bude třeba naplánovat veřejnou schůzi.
3. Rybník na Pískách
– Osadní výbor souhlasí s vypracováním projektu od firmy
Vodoplan s.r.o. Plzeň podle dodané katastrální mapy.
4. Pozemkové úpravy – objevila se možnost uskutečnit pozemkové úpravy-sjednocení pozemků
v katastru obce. Pozemkový úřad totiž plánuje digitalizaci. Při zájmu by se v návaznosti na
pozemkové úpravy v katastru Horního Hradiště vytvořilo pokračování páteřní cesty. Průzkum
zájmu je možné projednat na veřejné schůzi při projednání vodovodu.
5. Hřbitovní zeď– v opravovaném místě se opět posunula. Nebezpečí dalšího zřícení na hroby.
Osadní výbor žádá o prověření stavebním technikem.
6. Oprava cesty do Šebíkova – pokračování povrchu směrem k lesu bude řešeno stržením
zvýšeného středu a zpevněním krajnic štípaným kamenivem. Potom bude následovat překrytí
obrusem, který bude uválcován. Dozor za OV Luboš Šiml a Roman Gross.
7. Prostor kolem obecní studny – bude provedeno štípaným kamenivem ve spolupráci
s Technickými službami města Plasy, zajišťuje Luboš Šiml. Konečnou úpravu provedeme
svépomocí.
8. Oprava plotu u školy – Osadní výbor obdržel cenovou nabídku na provedení dvou
vodorovných fošen ve výši 62 tis. Kč. Proto zvažujeme provedení pouze plot s jednou fošnou a
nebo nabídku na plaňkový plot. Poslední možností je drátěný plot, bude naceněn dodatečně.
9. Označení dětského hřiště – dodány nové tabulky
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10. Kontrola obecních prostor v pronájmu
Školu – L. Šiml a R. Gross

–

Obecní dům – L. Šiml a D. Kepková,

11. Čekárna na Sokolce – výroba nové autobusové zastávky bude podle zastávek na žebnickém
rozcestí- zajistí stavební technik města.

Zapsala: Tauchen Rudolf
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