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Zápis č. ].
Osadní výbor Žežice

20. 5. 20.152 řísagmz'ín L: CL-„l'fiši-Čkčt

přítomni: J. Bělík J " ' * GerCák D. Šrajnova, J. Čechova.

Návrhy na předgedu:

1. Jana Čechová
2_ Jiří Bétík

Jřří Bétík odmítr, Jana Čechova přijala.

Hlasování: 4x A.|'\i0 pro J. Čechovou

Hrasovámm bylo rozhodnuto. že předsedou Osadního výboru Žežřce se stala Jana Čechová.

Činnost osadního výboru:

- Jednání s městem: prodej pozemků. pnvolení. osvětlení. práce tech. siužeb. obnova
hřáíé, interr'eetové Stranky

— Schůze s občany l -- 3 do roka

Náur-čly UCI [Jana-

--'_a[f.ržr_=[ nájem hospody“ NE ;)rodej
- sousedské spory: [\le-řešen

- ;esle -- Školka

— hřiště: soutěže—nábor

- naučná stezka Žežice — okoli Šachty
- studánka

- komunikace \! obcr &: MU: j.)!Újt'řZUHUE—S!

Ukoly:

* Jana na příští chůzí přinese kz-1te.1str'ální mapu Žežic & zajde za paní- ohledně
informací o Žožjcích

Pan dodá IČO.

Pan přlnese dokumenty týkaj ící se osadního výburu.

Přišli schůzka se uskutečnu fine 3.5. 2015 od 19.00 hod. _ .. - .;- -'

> -. -' ;i'. „' -'“-' f L f“



Zápis č. 2

Osadní výbor Žežice

& 6. 2015 hospoda u Chucíáčka

přílomní: J. Bétr'k. M. Gerčák. D. Šrajnová. J. Čechová.

l. Pan-pňneslciaku":'1e.'11y_ klum SG E\fkajl Ciamcstí předešřého osadního výboru.
Přinesl také cedule s názvy uhc, které by u'něfy být osazeny na určených místech.
Tyto dokumenty si převzala Jana Cechová.

2. Zjísíit rnfor'mace z okolních obcí 0 rozpočtech z důvodů možného rozdělení Příbram ><
Žežíco.

3. Hlídatjednaní na MU ohledně věcí týkajících se Žežic x'povolení stavby kanalizace,
prodeje pozemků! _

4. Denisa Šrajnová zajistí 'rr'ner'netové stránky.

5_ Zjistit více informací o l'1yclr'052anici.

6. Informace o krmíme -— kf'ornku Žežic ma paní_

?. Pan _nas informoval. že existuje zvom který byl zavěšen ve zvoničce a byt by
rád, kdyby se podaříro iuto zvoničku obnovit.

8. mformace od pana_ohledně příspěvku města osadním uýborům — 5000; Kč

9. M. Ger'Calc připraví během prazc'inin uorazník pro obcany Žežic kaerý se bude týkal
jejich námětů ke zlepšení

10. Osfovjt technické síužby, zda by nevybudovařy lepší sram pro kontejnery na odpad

11. Ukmly do příští schůze;
— nahlédnout do smln'nwy o mšijrnu hospody

— pan_dodá „mm. pan _IČO
— Lesy okolo Žežic — z istit vice informaci ohiedné DFÚHaJle & správy
- „Jana navštíví pam_a vyžádá sí kroniku. /

. 1'- _n _. - “,'-xy _f'. ,_" (:)
-—-—.: &. __. .“ .r, : 1— __ .r" ' -'



Zápis 0.3

Osadní výbor Žez'ice - 10.09.2015 hospoda U Chudáčka

Přítomní: Jiří Bětík. Michal Gerčák. Jana Čechov?
Dodatečné informováni; Jaroslav Hvižďi Denisa Srajnová

1 Osadní výbor projednal & odsouhlasil podánj Žádostí o přešetřem' stavby
komunikace na pozemku č.p. 341W v k.ú. Zežíce — žádost přiložena

2. Osadní výbor projednaš a odgouhrasjl podání žádosti o zabudování zrcadla na
pozemek paré. 1006 v KÚ Zežáce - žádost přiložena

3. p. Šrajnova upozorňuje. Že bylo schváleno zbudování zrcadía na křižovatce
ke kravinu, zrcadlo dodneška neni zabudované

zapsaiar Cechovi



Zápis č 4

Osadní výbor Žežíce — 0610. 2015 - hospoda U Chudačka

Přítomni; Jiří Bětik, Michal Gerčák: Jana Čechová, Jaroslav Hvižď, Denisa Šrajnová,

Čechová předložila re ulačni plan Žežic
?! pozemky paní—byly rozparcelovány dle územního rozhodnuti, které

nabylo právní moci 4.0nora 2015
osadní výbor požaduje:

„ aby byly dodrženy jednotné výjezdy z každé parcefy

- aby byly přejezdy zbudovány v co nejkratší době a byla udéfena sankce

pokud by chodník zůstal rozkopaný

2! byly řešeny komunikace a výjezdy

- regurační plán v současné době nekorensponduje ze stavebním zákonem

a je je v platnosti do roku 2020

- stávající rozložení parcel lze měnit, & tím že zůstanou zachovány

komunikace

3! všichni se seznámili s řešením a realizaci „Jihovýchodního obchvatu,

který je \; přípravné fázi

4! dohodl se termín chůze pro občany Žežic na19.iistopadu 2015 od 18.00

v restauraci u Chudáčka

zapsaů



[Lipir—z C. 5

Usadili \ýhur Žcýicu Julcdnu 30 | (» hospoda U Chudáiůku

i'í'ilunllliiht'“iHCHK.\llclml([k-1110x.. J“.n't'wlm líx ižď. Jamu (Í'cchmd

How:_
(Jsudm \ _\' hur projednal:

] 'Ltmlxlúm pnpuinic - lnudu xprammm nánrh 1m jujici'i mníslčm pí'iprL-ní „ Bčíik

2 pau'lmx-úm - ju I:"uhn nmu/nt'ímxul nhůunj.. 11h) můnii dodržovat pravidla pm

pm'lwuirli. \ČlŠiHLt „%;—anu! ;W'Luiu na mých pwmnclulh nůklcří parkuji m1

:núshhúm pnxcmlxu. ÍLllx. ŽL' xu muži ncpřclxzížcl mtailním. LIIU HOMCH jedinci

parkují Mik. 2.1; mm“ U..“ x_x'i'llcdu_ uchu prujuzdu uslumínn \Culnů aLlíÚInlasm-é

ainprmy-g bude \'yhnlmcnu nmpkan kde budou Iai'iljckz'l misiu (mmCmu připraví

Hx iýd'. (ficrčúixg ('cchm'ú

3 wind pnhihfmť pm - nmjilclc pan lwyli ui'mmrnůnL :ah) ai na ně dávali pwur.

jinak Imaiuu mi .mn-Imum |HL"w|—.|u1ll pul'lpil '.l L.llI".H_\ Lln útulku- uhnmúní plani

nmjilul pruh \Cumu pukut)

4. x_x'í'cx i\mxin musm leiL' jc lí'chu Igí'min) pruí'uml hmluu Lmí'csnůnn n;:

přišli SL“]1U/.Í_ u lcchniulxých služuh „».-„mm — (“u-haní:

Š! l'n/pnru-cluunn pozemku paní _;1 __icjich Újezdu - osadní \'ýhnt'

hudc pu \amwhním ui'uuh: puhulmnl _iuinmlnnu Imnwpci při \“)„jcxdcch & jejich

Lilmicdnnu Lumg'nlu n dwiržm gun mlwnn pf'i juj'luh I'Uilii/LIL'Í pí'ipruxi (]určúI—g

h zábor) !HČ31\'[\_\ ch pn/cmM. nhčm'w upn/un'mji m1 f.;íhury \'Uf'cjnúhu

|.1:'L.1:—111'u|1.—;I\'1„ kicrújsnu uk.1x£mg„ uni). b_\- su pJuIilU městu nájmnnů uchu [1313'

\f')-'í'cšun_\- maijcikmrč wmhy

] ii'tt'r-rl11w-.:lf „ “'Em/gu -.u|1'm1|'tú nelxniu %:achl) L'. | 5. leum pruhúizln \ pl'minui

\ NIHHIČ

2: jediní .a pancm _lxicl'ý msulpujc puní—n /.[I']CHČ \jczdu

1;11—'„ ab)“ |'|L'\'CLH) přes clmdnila. nmžnú dohodu. “Rc h_x idylu \'_\_1\uřcna souběžná

lmmuníkuu: naminí \ýlmr h_x chic! piscmnú numm isim

w nuwlmju ui? |u1]k*|i'1iu_'ťh_\l_\ 01111) na www ;LLHUhtHL'WÚ malinký; smůrcm

L J"“n'nmi

!! pw.;u Ll_|U. nh) h_x lu .thuim'fum nmíl :iLlh'vamnx-ú xuslúx'ixu u .f\lbc1'la smčrcm

do chic

Éf Llpwm'fuljc m1 rozpor meri ]L—inpnmcm \miLu „htc Žcžiuc

710 ld _in: Ll\'CLÍL'[lc.\ \ hmmm laurwu xpralcmn!mu—

705 101 it m ulunv \ ilcl'imlwgm C. 3 — prušulí'i (L*L'llk'l'x ;1

mmmů



Zápis č. 6
Osadní výbor Žežice 29. února 2016 hospoda u Chudáčka

Přítomni: Jíří Bčtík, Michal Gerčák. JarbsIav Hvížď, Jana Čechová,
Denisa Šrajnová

Osadní výbor projednal:
1/ termíny jednání osadního výboru:

4.dubna, 2.1(Větna, 6.června, ízáří, „?.října, ?.listopadu 2016
termíny setkání setkání občanů Žežic:
21 „dubna & 10.115t0padu 2016

2/ Městský úřad Příbram schvá111 osazení zrcadla dle žádosti ze dne
22.října 2016

3/ Městský úřad prošetří! žádost () přešetření stavby ze dne 16.09.2016,
budování komunikace na pozemku parc.č. 341/1? k.ú. Žežice, v současné
době jedná s panem- který stavbu započal o vydání dodatečného
stavebního povolení

4/ Městsk ', úřad schválil odprodej pozemku panč. 222 k.ú. Žežice manželům
_který předmětný pozemek užívají

5/ na další schůzi bude pozván pan-ohledne záboru veřejného
prostranství před domem, na kterém má složenou hlínu

6.1 bude podána žádost na Mětský úřad, ohledně vytýčení kanalizačních kanálů
na pozemku parc.č. 339111 k.ú. Žežřce, který město pronajímá ZD
Krásná Hora, zároveň bude ZD upozorněno, abyjezdilo na předmčtn *
pozemek hned první odbočkou & neníčilo povrch silnice vedoucí_
zajistí Čechová

7/ výřez křověnje domluven s p. Máehou na polovinu dubna
SX stání pro pepelníee bude domluveno s investicemi na Městském úřadě

zajistí Čechová
9/ Městský úřad bude požádán () opravy povrchu silnic po zimě

zajistí Čechová

10! do příští schůze si každý připraví připomínky pro setkání obyvatel Žežic

Zapsala: Čeebolá |
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Zápis č:. 8

(.)51-111111' 11111111“ ?ežíeu dne 6. června 2016 hospoda u (..“hudáčka
Př1'11111111i: Jiří 11131111. Michal ('icrčák. „1111111(.ÍeehtiJvL-i

Z důvodu 1151111“ 111č5111 Př111r11111č 113-113 zrušenojednání OV dne 2. kvůlna 2016 ,

Osadní vý 1101“ projednal:
1 211111151 1111 1111511111113? 1111111 11111edne 1111111ec101-'_\'-'e11 1.11.1111e1'u 1111 křižovalce

u p1-111a-1 xa'n-oveň 116211011 1-01; 111-1 odstranění zeminy. kterou
l'lčlVťZÍ pan 1111 pozemek 111115111 11 žádost () 1ega11211ei autobusové
zastávky

211 adresa pro zasílání pošty reaHmVána

„T zajezdy 1111—11 1:111111111'11 se řeší. 11ejdí1'veje lřebz-l x1ega11imvz1t chodník.
dohledat 5111111311111 1111111113111, 1111110111111 11021-11111), 11511111 11011111111116111' povolení.
pak se budou řešit vjezdy 1111 1710151311111)

41" Pan Jaroslav 1—1vižď má dc.1m1uveno 11 TS Příbram sekání trávy na pozemku
11.11 ležíce, perutí. 327
sekání 1111111: 1111111111211 211 do 1111111 nejpozdeii do ?. Červenec 11 3021111

Alpkmtů



2111115 Č. *=)

Osadní výbor Zežicc dne 18.7.2016 hospoda u Chudáčka

Přítonmi: Jiří Bčtik, Michal (fie1*č1'1k„ „1111111 Ceehuvú

Osadní výbor projednal:
111 vyjádření k posudku HA z.pr11e111-'z-111:1—
21" seznámení s podklady pro_iil1ovýc110dn1 () 11; wa

3,5 návrh rozpočtu pro rok 201 7

41“ vyjádření kc s111č1113 parcelách

Osadní výbor přijal usnesení:
1112115111110 2111111111115 sianovisko k učžbč 0111-111u Šachw 13.15

“2.5 1111121111111 o 1111011111111. kde je 1111111311151 technologie zpracování

1111111011113. kíerd se bude. 1111112111111 1111 11111-11111 Šachty č. 15

31" 111131111111115111111 1511111111116 0111111115101 kc 511116115: parcelách

žadatel Město 1311111'11111 — oddělené 11111_11_'1k11»p1'1_

Zapsala: .! 111111=ÍÍeehová
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„1 “4115111 11113111 1111111“ 11111“ \-'_\Š11|“1111|1_\ 11 x11ž1'111111 11 111111111 11116111 „11113

11111511111: „1111111—



Lafapis C. H

(.)sadní výbor Žcžicc dnu 3.š'íjna "2016 hospoda U Chudáčka

Přímnmi: Jiří išůtík- Denisa! Šrujnm-ú. Jama (f"crclmx'á

Osadní \'ýhnr pmjcdnatl:

[! volné pobíhání psů. pam_ hy! několikrát upozorněn, aby Si své psy

uhlídnl, dne 29.0. h)“ln mžúdínm ústní“ nu N-"Ičstslxčm Úřadě o nápraw

_F\--'1C*all\"\' Klimt ihned tq'mmmil punn- Pc psi nmn'n wlnč pobíhat

ZJ oznimwni u \)hiúšcní revíry katastru ncnmxiioslí

(Hc kaua-lsu'úlníuh mup jc spousta pozemku neoprávněné užívána,

zároven ju třeba provúsl kontrolu na listech \-']£-15U1ÍC[VÍ„ zda mají majitelé

pozemky & ncmm-Jilostí zapsané

3x“ požadavek na \-=3'hL|d:.n-'f1ní yrcudln na udhnúcť dolem m krul'lmiým

ob_icxdcm na konci Žcžic

43 Zildoxl px-ma-m „fruršuni rclan'dúru. m:) pnpruslxítný dmnck.

(1 praskliny su pořád zvětšují

(Radní výbor přijal usnesení:

15 podat písennmu slížmml na E\fIC-stsluff úřad Příbram za účelem udčluní

pokulyg pokud budou psi paina-upčl. pí'istížcni 2x pobíhají u

ohrožují nhmn) nu wí'cjmm prostrzumnfi

2x" upnmunil ohúany nu rcx-izi jejich pozumlm ;: 11cn10x-fíl051L tak aby byly

v souladu s \-'|u;—;£|'1icl\'_\“mi právy y_amsanýcl1 nu kanastru

3 zažádal na: h="lčstslxý úřad 0 \-')-'budm'úni zrcadla

LM retardór se bude řešit záruxfcň s rnxi1lcclm-ými poměry 112.1 křiímfulcm

včetně odslrz-mční [[le kterf: hrfmí v pnhlcdcch

nutné X_jiršlil majitdc okolních pozemku a pwx'ut je na další

jednání muainíhu výboru dnu Tiislnpauiu “201 ()

?.aipgailu: „rana !whuvú



Zápis Č. 12
Osadní výbor Zežice dne 21. října 2016 hospoda u Chudáčka
Přítomni: Jiří Bělík, Michal Gerčák, Jana Cechová

Osadní výbor projednal:

!! Opravu a natření autobusové zastávky U pomníčku a U Chudáčka

2/ dodržování regulačního plánu

3/ stížnosl pana-ohlednč retardem

4/ pozvánku na setkání občanů Zežic

Osadní výbor přijal usnesení:

1/ nakoupili barvy a zajistit opálení & natčr na autobusových zastávkách.

2! upozornit Město Příbram - odbor stavební a územního plánování
a samostatné oddělení silničního hospodářství na dodržování
regulačního plánu pro obec Zežicc

3/ na základě stížnosti ]Jal1al-zažádat () odstranění retarderu

4! datum setkání občanů je stanoveno na 8.1istopadu od 18.00 v restauraci
U Chudáčka
pozvaní hosté: in 1. Zuzana Stěrbová — odděleni silničního hospodářství
—- nájemce restaurace U Chudáčka

program: - chodník do Zežic

—_iřhovýchodní obchvat
- narovnání nmietkopráwích vztahů
- volné pobíhání psů

- stromy u souseda

(" 11 ,

éalpsall' „"I | I||I||I



Zápis Čísla ] .

Osadní \--'_\"bochžicc. dne lU.chnu 2011 msluurauc U Chudáčka.

Přítonmí: Michal (]erčák. .Iií'í Bčtík Peu“ Kasa Denisa Sruinová,

.Iuna Ccchm'á

Osadní výbor projednal:

I:“ jihový uhndni ohchx-ui

2.-' proszí'ilu'mí křovin & tújí
3,4 zrcadlu na křížovutka'tch

4 rclardcr

55“ akce 14 poledník - .iií'í Bólíla

ulice :! běh - Dcnir—„u Hrálilwvžl

Osadní výb: * přijal usnesení:

[! pnžn-"n-ut realizaci [ i 11 části trasy JW) Ulli.. aby obchvat
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Zápis číslo 2.

Osadní výbor Žežice, dne 7. února 2017, na adrese Žežice 123
Přítomni: Jiří Bčtík, Petr Kasa, Jana Čechová

Hosta_
Osadní výbor projednal:
If provozování restaurace U Chudáčka:

Dne 27.1. byla OV podaná žádost o řešení situace V této restauraci. Dne 2.2. jsem
se byla zeptat zda bude restaurace otevřená na jednání OV dne 7. 2. Provozovatele
„zastupoval v restauraci pan_ajeho odpověď
y a, ze nevi. ne .2. jsem se byia v 17.00 hodin opět zeptat, zda bude restaurace

otevřena pro jednání OV. Na tabuli byla infomace že je restaurace od 18.00 hodin
zavřená & nadále, že bude zavřená od 8.2. do 24.2. Jednání jsem proto svolala k nám
domů. Tento den ve 14.25 přišla odpověď od paní Černé ohledně naší Žádosti.

OV mrzí, že nebyl k této kontrole nikdo přizván, protože vyjádření z kontroly
neodpovídá situaci, která probíhá, ale je to konstatování daného okamžiku.
Prostor, který je OV dle nájemní smlouvy určen k využívání jsme opravu

nevyužívali. Důvodem bylo, že jsme již při prvním jednání čekali, až se místnost
vyklidí, tak abychom v ní mohli jednat. Další jednání proto probíhala v sále„ na

danou situaci jsme několikrát upozorňovali.

2! jihovýchodní obchvat:
schůzka 22.2. od 8.00 hodin u p. starosty, Petr Kasa, Jana Čechová

3/ p. _přednesl požadavek
— na osamostatnění obce

— na změnujihovýchodního obchvatu - požaduje dodržet kruhový objezd

— informoval () navážce hlíny u K-farmy, která byla zřízena v souvislosti s
budování kanalizace v obci

4/ ;).-přednesla požadavek
— na vyvěšování zápisů & aktualit do nástěnek

5/ p.-a ;).-představili prototyp webu

Osadní výbor přijal usnesení :
1/ dle nájemní smlouvy požadovat vyklizení místnosti určené pro potřeby OV
2/ opravit nástěnky — termín 30. dubna

zapsala: J-


