Zápis ze schůze Osadního výboru Nebřeziny ze dne 16. 7. 2017
Přítomni: Ing. Zídek, Holota, Kašková,
Omluveni: Novotný
Neomluven: Dudek
Hosté: Šístek, Žižka

Ing. Zídek podal informace z jednání zastupitelstva ze dne 14. 6. 2017.
Dále informoval o:
- uvedení do života nové knihy o Plasích dne 22. 7. 2017 v zámeckém stále od 14.00 hod. – proběhne
křest knihy, bude možnost zakoupení této publikace.
- ve dnech 21. – 22. 7. 2017 se koná v Plasích barokní festival
- rozšíření hospody – kontrola stavu, další postup včetně vnějších úprav dohodnut s p. Adamem
Šístkem, dle stavu je reálné dokončení stavby před pouťovou zábavou (tj. do 11. 8. 2017); 1. prioritní
akce
- osadní výbor souhlasí s návrhem p. Labáka na úpravu hranic pozemku dle předběžného návrhu
(příprava na oplocení). Zároveň požadujeme jednat s majitelkami sousedního pozemku 14/4 s cílem
zachovat stávající využití včetně obratiště pro odvoz TDO. Při vytýčení hranic pozemku majitelka
požádala o odstranění uloženého obrusu.
- 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 nutno doložit původní stav); slavnostní
osvětlení památníku padlých nabídka (fa Staněk) s předběžnou cenou 25-30 tis. Kč; doplnění
kovového zábradlí mezi chodník a památník – zatím bez cenové specifikace
- ozvučení zvonu; popularizace zprovoznění zvonu v rámci Letního barokního festivalu 2017 v Plasích
dne 21. - 22. 7. 2017 při akci zvony a zvonařství v období baroka, 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, ještě bude poskytnuta
dokumentace zvonu – zatím nebyla poskytnuta ani po urgenci

- 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
- do odvolání zákaz půjčování stanů (pouze pro akce NOS), nutnost opravit – řeší p. Miloš Holota
Požadavky
- požadavek p. Václava Urbánka na řešení situace na cestě ke Kaznějovskému potoku v místech
oboustranné zástavby, kdy při provozu nákladních automobilů (Lesy ČR, odvoz TDO) dochází při
parkování osobních automobilů na protilehlé straně ulice k narušení soklu plotu u nemovitosti p.
Urbánka; zlepšit situaci by mohla změna organizace parkování v místě (výpověď z nájmu přilehlého

obecního pozemku?) – požadavek na p. Urbánka – doložit fotodokumentaci stavu; operativně
provedeno zpevnění povrchu obrusem
- odkanalizování Nebřezin – nadále pokračovat v přípravě organizací výběrového řízení na dodavatele
DÚR (příprava aktuálně probíhá) požadavek na koordinaci s projektem odvodnění obchvatu Plas (ŘSD
Plzeň) - dle výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu; požadujeme, aby výsledky studie
odkanalizování byly zahrnuty do územního plánu; 2. prioritní akce
- 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 z komunikace SÚS PK realizací odvodňovacího žlabu; 3. prioritní akce
- rybník- proběhla schůzka s firmou k posouzení možností dotací, firma připraví návrh postupu,
zahrnout do požadavků územního plánu; požadavek OV na urgenci návrhu postupu u zpracovatelské
firmy, urgence bezvýsledná, hledán nový dodavatel
- 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 postupu s SÚS PK
- opakování požadavku zajistit bezpečnost výjezdu z Fernetového náměstí (zrcadlo?, změna
organizace dopravy?)
- dokumentace na rozšíření plochy pro umístění kontejnerů včetně ozelenění tohoto zařízení
odsouhlasena osadním výborem, další přípravu k realizaci včetně majetkové řeší p. Kovářík
- jednání s Telefonikou O2 k odstranění sloupů u opravené kapličky a u sv. Jána a k úpravám vedení
sítě – dorazilo negativní stanovisko (firma CETIN), OV s ním nesouhlasí; dne 23. 5. proběhlo na místě
jednání s firmou CETIN – dohoda o dalším postupu, nyní nesouhlas ČEZ s umístěním zařízení CETIN na
jejich sloupech, OV nesouhlasí, požadujeme novou schůzku na místě s účastí zainteresovaných
- požadavek na informace o monitorování vrtů pod skládkou; vzorky budou odebrány během jara
2017 a následně bude podána informace; řeší Ing. Gross
- rekonstrukce pomníčku Šimandla; nabídka v ceně cca 21 tis. Kč; žádost o dotaci podána městem –
dotace přidělena Plzeňským krajem, bude realizováno v průběhu léta
- zeleň – usychání části stromků v alejce při silnici mezi mostem a transformátorem, nutno napravit (z
dotace ČEZ)
- nutno napravit i likvidaci vysazené zeleně v důsledku nešetrného sekání TS v prostoru dětského
hřiště – vzhledem k dotaci ČEZ nutná každoroční fotodokumentace stavu zeleně k udržitelnosti
projektu
- reklamovat výsadbu provedenou Povodím Vltavy při Kaznějovském potoce – zajistí ing. Zídek
- projednat se starostou Města Plasy projednání požadavků na správu a činnost SÚS PK v obci – zajistí
ing. Zídek

Další schůzka OV 20. 8. 2017 v 18.00 hod. v čp. 53
Zapsala: Kašková

Nebřeziny - 03.05.2017 – ing. Zídek, p. Holota, p. Kovařík, Calta, Gross
1) Hospoda – rozšíření

– dozor - Šístek Adam

Ko

- v realizaci – předáno staveniště – fy. HANNSTAV
- rozšíření do knihovny
-

- rozšíření sedárny
- nábytek – oprava – bude realizováno dle fin. prostředků OV

2) Strání kontejnerů - odpadové hospodářství
- rozšíření stání počtu kontejnerů – projekt k dispozici
- majetkové záležitosti – AGROMONT – prověřit

Ko

- nepořádek okolo kontejnerů
- imitace kamery – prověřit stanovisko právničky
- cedule – prostor monitorován

Gr

realizováno

- sledovat možné dotace

3) odkanalizování obce

Ko
- k dispozici studie
- vydána změna PRVK PK
- negativní stanovisko k PRVK od MZ – prověřují se důvody
TAJ
- vyhlásit Výběrové řízení a ověření ceny projekt DÚŔ popř.
DRS

4) Telefonní sloup u kapličky

Ko
- negativní stanovisko od CETIN
- zaslat nesouhlas se stanoviskem CETIN – vyvolat jednání
- nesouhlas s odpovědí ČEZ, vyvolat jednání

5) Údržba zeleně v Nebřezinech

- momentálně není k dispozici nikdo z občanů Nebřezin
- požadavek na zajišťování přes TS

TS

- ??? kapacita TS – projednat na RM

Gr

- začlenit do systémů vyvážení odpadkových košů

TS

odpadkové koše – vyvážení

- TS – dodají pytle na výměnu v koších
o Výměna pytlů - OV ( případně TS )

OV

- v jednání o provedení vlastními silami

OV

6) Herní prvek - TOPOL – opracování

7) Komunikace - sezonní oprava

- provedeno

8) Komunikace „ Na Fidlině“
- dispozici nabídky na realizaci
- realizace dle finančních prostředků
- zatékání vody při deštích z komunikace průtahu obcí
projednat s SÚS

Gr, Ko

- vyplavená krajnice – zatáčka u nemovitosti p. Hřebce dtto – projednat
s SÚS
+ u dětského hřiště
9) Osvětlení – nasvícení pomníku sv. Jana Nepomuckého
- zastínění – zajišťuje p. Staněk

OV

10) Lávka – potok od Kaznějova
- zatím nebude realizováno – pouze lokální oprava provedena
11) Zvon Kaplička – automatické zvonění
- případná realizace přes NOS
12) Komunikace „Na Růžku“
- požadavek na odstranění skladovaného materiálu

OV

- jednán ve věci odprodeje případné směny pozemků
13) Komunikace – podél nemovitosti p. Urbánka
- deformace plotu podél nemovitosti – návrhy řešení, doplněn obrus
14) Rybníky – výhledová realizace

Ko

- zpracovaná studie – Vodoplan
- zapracovat do realizované změny ÚP
- řešit majetkové záležitosti a sledování dotačních titulů
15) Chodník – od nemovitosti p. Balína k čp. 53
- zpracován projekt
- vydáno souhlasné stanovisko dopravního inženýra
- požádat o SP

Ko

16) zanešená kanalizační vpusť - u nemovitosti p. Hřebce
- projednat s SÚS

Gr, Ko

17) popraskané izolátory na sloupu u mostu – informování ČEZ
18) úprava komunikace – „Ke Kaznějovu“ – úprava okolního terénu
- jednání s občany – udržování

OV

- využití zeminy – navezení

TS

19) sezonní mobiliář – údržba – dle finančních prostředků

OV

20) dětské hřiště – kontrola herních prvků – povinná kontrola, proběhla

TAJ

21) repliky historických cedulí na most – zajištěno – otázka financování

OV

Zapsal: Gross V.; s úpravami z projednání v OV dne 28. 5. 2017 a 16. 7. 2017

