Zápis ze schůze Osadního výboru Nebřeziny ze dne 17. 12. 2017
Přítomni: Ing. Zídek, Holota, Kašková
Omluven: Dudek
Neomluven: Novotný
p. Pavel Dudek z pracovních důvodů ukončil činnost v osadním výboru, dohoda o zasílání informací
ing. Zídek nás seznámil s jednáním zastupitelstva ze dne 13. 12. 2017:
1) neakceptována připomínka k minulému zápisu ohledně nevstřícnosti firmy ČEZ – přenesení
vedení CETIN na jejich sloupy. S ohledem na nečinnost úřadu budeme postupovat
samostatně.
2) zdůrazněn požadavek na odběr vzorků z vrtů pod skládkou, který byl uplatněn již v 8/2017.
3) požadavek na úřad, aby uplatnil výzvu u majitele nemovitosti při výjezdu z Fernetového
náměstí – úklid odpadků u nemovitosti.
- svoláno jednání inventarizační komise na 22. 12. 2017 v 18.00 hod.
- v reakci na výroční schůzi 10. 11. 2017 proběhlo za účasti představitelů města Plasy, ŘSD a
projektantů v hostinci v Nebřezinech dne 11. 12. 2017 jednání s občany ohledně obchvatu Plas,
zapsané připomínky budou posouzeny do konce 2/2018, kdy proběhne projednání s veřejností
- byl odsouhlasen zápis s úpravami z jednání s občany ohledně obchvatu Plas z 11. 12. 2017
- rozšíření hospody – probíhají dokončovací práce firmou Pelant na elektroinstalaci k akumulační
nádrži, předpoklad dokončení do konce roku 2017 (správní řízení – hygiena, kolaudace, dodávka
nábytku)
- záměr na vedení stezky pro pěší a cyklisty do Plas po levém břehu řeky v trase historické cesty
nutno majetkově projednat především s ing. arch. Chaloupkem; navázán kontakt (Ing. Zídek) – zatím
se nedaří projednat
- zpracována nabídka na restaurování památníku padlých za cenu 86 tis. Kč, v ceně doplnění
pískovcového lva za 45 tis. Kč (pro dotaci na doplnění sochy doložit původní stav- foto k dispozici);
slavnostní osvětlení památníku padlých nabídka (fa Staněk) s předběžnou cenou 25-30 tis. Kč; bude
zpracována aktualizace cenové nabídky – projednáno s p.Jahodovou (Štěrbivou).
- ozvučení zvonu; na doporučení NTM kontaktován kampanolog pro oblast západních Čech p. Lunga
– doporučení prováděcí firmy „Zvonařství Votruba“ – po prohlídce zvonu na místě aktuální cenová
nabídka ca 60 tis. Kč. V rámci akce barokního zvonařství v Plasích dne 22. 7. 2017 nově kontaktován
zvonař p. Manoušek s žádostí o konkurenční návrh nabídky, zatím nerealizováno. Pan Manoušek
zatím nereaguje, pokud se neozve, do konce roku 2017, vrátíme se k původní nabídce.

- zpracování topolu na dětský herní prvek; snaha realizovat vlastními silami; náměty na zpracování,
event. zpracovatele poskytovat OV
- pocta V. Levému - prostřednictvím p. Mutinského navázána spolupráce s významným sochařem p.
Františkem Bálkem, první návrh k dispozici; trvá spolupráce s p. Česákem

Požadavky
- OV požaduje zahrnout do trvale sekaných obecních ploch pozemek mezi odvodňovací strouhou a
parcelou p. Staňka, po projednání s p. tajemníkem požadavek uplatněn u TS, hrozí zaplevelení
kvalitně udržované privátní zahrady
- OV požaduje opravu příčného odvodňovacího žlabu na Růžku u p. Labáka dle zjištění ze dne 15. 8.
2017 – realizováno, poděkování OV za realizaci Technickým službám města Plas.
- p. Mužík požaduje pootočit osvětlení u kapličky o 2 – 3 cm (svítí do ložnice)
- odkanalizování Nebřezin – požadavek na koordinaci s projektem odvodnění obchvatu Plas (ŘSD
Plzeň - viz zápis z jednání 11. 12. 2017) – k dispozici výsledky výběrového řízení, nutno projednat
otázku cenového krytí v příštím roce – viz návrh rozpočtu, požadujeme vyhodnotit nabídku VRV
z října 2017 na účasti při administraci projektu. Požadujeme, aby výsledky studie odkanalizování byly
zahrnuty do územního plánu; 1. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018
- komunikace na Fidlině – všechny privátní vodovodní přípojky již dokončeny, proto možno realizovat
povrchy; dokumentace připravena, možno požádat o dotaci, příp. zahájit alespoň 0. etapou, tj.
zamezení stékání vody na místní cestu z komunikace ve správě SÚS PK realizací odvodňovacího žlabu;
3. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018
- rybník- zpracována rozvaha na zadržování vody v krajině, koncepce projednána na výjezdním
zasedání komise životního prostředí v Nebřezinech dne 19. 10. 2017, odsouhlaseno v radě města
Plasy s doporučením pokračovat v přípravě. Podepsána plná moc s firmou Natura koncept s.r.o.
Jindřichův Hradec k zastupování města Plasy při jednáních s orgány státní správy.
- chodník od fa Balín k čp. 53; pokračovat v přípravě projektu v návaznosti na dokončenou studii
dopravního řešení v přilehlé části obce (p. Vaidiš); v návaznosti na stanovisko PČR k řešení
bezpečného průjezdu obcí požádán p. starosta o koordinační projednání postup s SÚS PK, potvrzeno
na schůzce s p. starostou 14. 8. 2017 a na schůzce k obchvatu Plas 11. 12. 2017. Bylo zároveň
dohodnuto svolat jednání ke koncepčnímu dopravnímu řešení průjezdu obcí za účasti projektanta,
PČR a SÚS PK, později i zainteresovaných síťařů (ČEZ, CETIN, příp. další), požadavek na projednání
koncepce dopravy v obci trvá – 2. prioritní akce v návrhu rozpočtu na rok 2018
- opakování požadavku zajistit bezpečnost výjezdu z Fernetového náměstí (zrcadlo?, změna
organizace dopravy?), bude součástí jednání s SÚS - viz jednání u p. starosty 14. 8. 2017
- dokumentace na rozšíření plochy pro umístění kontejnerů včetně ozelenění tohoto zařízení
odsouhlasena osadním výborem, další přípravu k realizaci včetně majetkové řeší p. Kovářík
- nesouhlasné stanovisko ČEZ k přenesení vedení CETIN u kapličky na jejich sloupy – zatím nemožno
dořešit sloup u kapličky. Po projednání v ZM Plasy dne 13. 12. 2017 budeme postupovat samostatně
– viz úvod zápisu.
- zeleň – usychání části stromků v alejce při silnici mezi mostem a transformátorem, nutno napravit (z
dotace ČEZ), o stavu podána informace dne 3. 7. 2017, pravděpodobně se jedná o bakteriologickou
nákazu.
- výsadba provedená Povodím Vltavy při Kaznějovském potoce - nově obrazila – nebude potřeba
reklamace. Výsadba, která se neujme, bude dle příslibu Povodí dosazena v horizontu 2 – 3 let.
- výskyt padlé zvěře na území obce Nebřeziny – požadavek na veterinární vyšetření v případě dalších
výskytů

- využití ping-pongového stolu bude řešeno na příští schůzi s občany
- osadní výbor důrazně upozorňuje na ukládání odpadu, na nepořádek kolem kontejnerů a ukládání
odpadu, který patří do sběrného dvora
- úpravy vánočního osvětlení na hospodě – poděkování p. Plačkovi ml. za realizaci
- poděkování všem, kteří se podíleli na zajištění vánočního stromu

Další schůzka OV 11. 2. 2018 v 18.00 hod. v čp. 53
Zapsala: Kašková

