Zápis ze schůze Osadního výboru Nebřeziny ze dne 8. 5. 2016

Přítomni: Ing. Zídek, Kašková, Holota, Dudek
Omluven: Novotný
Územní řízení ing.arch.Chaloupka zastoupeného p.Tomášem Khaurem ve věci oplocení
pastviny zastaveno z důvodu neplatné plné moci. Trvá záměr zachování koridoru pro
vedení historické cesty po levém břehu do Plas. Doporučujeme přímé jednání
s ing.arch.Chaloupkem.
Ve věci žádosti p.Viktora Valenty v zastoupení manželů Šmatlákových o prodej obecních
pozemků u cesty ke Kaznějovskému potoku bude předloženo do zastupitelstva města
s nesouhlasným vyjádřením rady MěÚ Plasy.
K žádosti p. Kučery k možnosti připojení jeho nemovitosti vodovodem k obecní studni podmínky splněny, souhlas souseda p. Tomáše Mužíka.
- výměna zdroje topení v čp. 53 – dodavatel dle dohody nastoupí k realizaci 23.5. 2016, bude
koordinováno s rozšířením do knihovny, koordinace bude domluvena 15.5. 2016 v 17.00
hod.,v čp. 53, přizván p..Šístek Adam – zajistí Dudek, členům OV byly rozdány situační plány
čp.53 pro návrhy koncepce řešení hospody a okolí.
- vnitřní drobné výspravy a vymalování kapličky v letošním roce svépomocí (proplacení
materiálu MěÚ Plasy); zajistí Novotný
- náhradní výsadba ŘSD provedena, proběhne příprava dalších záměrů, zajistí Zídek
- odpady ukládané mimo kontejnery – trvá monitorování; zpracovávána dokumentace (Ing.
Vaidiš) na rozšíření plochy pro umístění kontejnerů včetně ozelenění tohoto zařízení,
požadujeme předložit projektovou dokumentaci
- popelnice na bio odpad – problémy s vyvážením na potoce
- slavnostní osvětlení kapličky, sv. Jána a příp. i dalších objektů; možnosti prověří a případnou
realizaci zajistí Dudek
- zpracování topolu na herní prvky - bude konzultováno v době realizace oprav památek v
obci
- komunikace na Fidlině – připojování na vodovod trvá, upravená dokumentace připravena

- digi rozhlas – máme v budoucnu zájem jen s dotací
- sekání trávy v obci po onemocnění p.Krejčíře převzal p. Měrka
- proběhla schůzka studie ke kanalizaci, pořízen záznam, dohodnut další postup
- stížnost rybářů z Plas na znečišťování Nebřezinského potoka přímým vypouštěním
odpadních vod, bude-li se opakovat, postoupí věc Odboru životního prostředí Kralovice
k řešení.

- jarní pochůzka k požadavkům na úpravy v obci s Ing. Grossem, TS a stav. technikem viz
příloha k zápisu

Požadavky
- chodník – návrh na dokončení chodníku od Balína k čp. 53 zpracovává na objednávku MěÚ
projektant Ing. Vaidiš, požadujeme předložit k posouzení - řeší p. Kovářík
- vývěska – osadní výbor potvrzuje zájem o umístění vývěsky u kapličky (nyní umístěna na
MěÚ Plasy); řeší Ing. Gross
- požadavek na jednání s Telefonikou O2 – k odstranění sloupů u opravené kapličky a u sv.
Jána a k úpravám vedení sítě; řeší p. Kovářík
- tabulka s informací ohledně rekonstrukce kapličky – řeší p.Chmelířová
- požadavek p. Kučery a jeho sousedů na osazení další nové lampy VO na sloup při výjezdu
silnice směrem na Oboru před posledními objekty v obci bude uspokojen, řeší ing.Gross
- požadavek na pořízení internetu do hospody (wifi připojení) – v řešení

Další schůzka OV bude 18. 6. 2016 v čp. 53 v 18.00 hod.
Zapsala: Kašková
Příloha: body k řešení – další stránka

BODY K ŘEŠENÍ PO PROJEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH OBCÍ
Nebřeziny - 07.03.2016 – ing. Zídek, p. Holota, p. Kovařík, Ing. Gross
Zodpovídá, zajišťuje
1)

Přistavení kontejneru – vyklizení nemovitosti – Měrkovi – čp. 53
- viz informace v zápise jednání OV 10.4. 2016
ohledně topení v čp.53

TS, Gr

2)

Úprava zeleně – sestřih keřů 4 ks (1 + 3) – zajišťováno přes p. Koču

Ko

3)

Výsadba dřevin – v rámci náhradní výsadby za poražené stomy u Sokolky
- podél komunikací – směr Plasy, směr Obora
- projednáno přes KŽP
- vyžádat stanovisko od SÚS
splněno
Osvětlení – směr Obora – poslední sloup
- viz zápis, jednání příští týden

Ko

5)

Pocta p. Václav Levý – Nebřezinský rodák
- 5 variant řešení
- Držák na věnce – umístění na obecní dům
proběhlo jednání s p.Štěrbou a prof.Beránkem

OV

6)

Komunikace podél hospody – doplnit obrus
splněno

TS

7)

Opravy komunikací
-

8)

Hospoda – vytápění – realizace – Krby Pelant
- viz informace v zápise jednání OV 8. 5. 2016
schůzka 15.5. 2016 v 17. hod.
zahájení prací 23.5.2016

9)

Hospoda – rozšíření – do knihovny
OV
- návrh technického řešení zpracován a včetně CN zaslán p.Kovaříkovi
- zajistit objednávku na realizaci

4)

Gr

Ko
Na Fidlině, směr Kaznějov ( od Urbánků k točně, od točny k potoku )
nabídky zpracovány
realizace – dle případných dotačních titulů
OV, Ko

10) Hospoda – rozšíření - zvětšení kapacity hospody – přístavba
- viz zápis OV z 8.5. 2016

OV

11) Herní prvky z topolů – návrh Štěrbová
- viz zápis OV z 8. 5. 2016

OV

12) Dětské hřiště – přístupová komunikace – schody
- návrh Koča – vyžádat nabídku

Ko

13) Prostor okolo dětského hřiště - úprava - doplnění zeminy + urovnání
- Využití materiálu od kolny AGROMONT za mostem
splněno

TS

14) Lavička u sochy sv. Jana Nepomuckého – oprava
OV
- nabídka od p. Holoty včetně lavičky od hospody, souhlas OV,
předáno na MěÚ Plasy
15) Socha sv. Jana Nepomuckého – oprava
Ko
- Nabídka od p. Štěrbové
- Požádáno od dotační titul
16) Černá skládka – u sportovního hřiště
- Bude uklizeno společně s přistavením
kontejneru při výměně topení v hospodě
splněno

TS

17) Skládka dřeva – u sportovního hřiště
- úklid zajistí p. Podlena

OV

18) Opravy komunikací – U hasičárny, podél potoka, cesta k panu Lískovcovi
- Doplnění obrusu dle potřeby
splněno
19) Torza košů u řeky – po táborech
- Odklidí pan Holota
splněno

TS

20) Černá skládka – u Kaznějovského potoka – stavební suť
- odklizení zajistí TS
splněno

Ko, TS

21) Bazén – točna – nebezpečné – hrozí pád do prohlubně
- Prověřit vlastnictví pozemku
- Pokud města Plasy – zasypat – zajistí TS
splněno

Ko, TS

22) Skládka dřeva – podél komunikace ke Kaznějovu
- Prověřit nájemní smlouvy
splněno

Ko

23) Poražený strom u pana Šedy – prověřit povolení

Ko

24) Fernetové náměstí – garáž umístěna na pozemku obce
- nová nájemní smlouva
splněno
25) Kaplička – označení o financování rekonstrukce
- Umístění uvnitř kapličky – zajišťuje paní Chmelířová

Gr

26) Vývěska – umístění
-

Ko
k dispozici od MÚ Plasy – opraveny u TS
umístění vedle plakátníku

OV

Ko

27) Kaplička – vymalování
- zajistí p.Novotný

OV

28) Telefonní sloup – u kapličky – náklon
- projednat se správcem telekomunikační sítě

Ko

29) Cedule na most – návrh Šimandl – realizace dle situace v průběhu roku

OV

30) Studie odkanalizování obce
- Viz zápis OV z 8 .5. 2016

Ko, OV

31) Cyklistická stezka – Nebřeziny - Plasy
OV
- zajistit studii proveditelnosti
- prověřit možnost financování v rámci programu příhraniční spolupráce
Probíhá – viz z 8.5.2016
32) Stůl na stolní tenis – prověřuje Dudek

OV

33) Dětské hřiště – umístění ohniště – vyjasnit
OV
- bude ujasněno po dohotovení herních prvků z topolu a jejich
umístění na hřišti
34) Obecní studna – U můstku – legalizace

Ko

35) Stání kontejnerů – udržování pořádku

OV

36) Hospoda – umístění WIFI – napojení z knihovny
- Projednat s ředitelkou knihovny

Gr

Zapsal: Gross V.
Doplnil upřesnil : OV 8.5.2016

