
Jednání osadního výboru - zápis  
Konání 11.7.2016, náves Srbsko 

Zúčastnění: Krel Prášek, Tomáš Kestner, Ing. Eva vacková,  

Další jednání:  5.9.2016 

- Vyčištění vodoteče před a za hasičskou nádrží – projednání na 
obecní radě 10.5.2015 - v jednání s OÚ Kněžmost 
Odp. Lenka Černá, Tomáš Kestner 

- Oprava hasičské nádrže – havarijní stav, posláno k projednání 
na obecní radě 10.5.2015 - dle OÚ Kněžmost zadat opravu do 
plánu financí na rok 2016, je nutný odhad nákladů - v jednání s 
OÚ Kněžmost 
Odp. Lenka Černá, Tomáš Kestner 

- Souhlas obce s úpravou plochy k odstavení osobních aut u 
hasičské nádrže – vytvoření návrhu úpravy plochy, příprava k 
projednání na obecní radě. Poslat na obecní radu k projednání 
o souhlasu s úpravou plochy- projednáno s Ing. Hlávkou, 
posláno k projednání radě OÚ Kněžmost, na radě projednáno, 
ale zatím jsme nedostali žádnou informaci 
 Odp. Lenka Černá, Tomáš Kestner 

- Dořešení koncepce prostupnosti krajiny – účelové komunikace 
– propojení obecní komunikace č. p. 759/3 (remízek) a č. p. 
751(k oboře) s krajskou silnicí - poslaný dopis paní Markové OÚ 
Kněžmost - v jednání s majitely dotčených pozemků - jednání s 
p. Ortem a p. Samšiňákovou 
Odp. Eva Vacková 



- Kontrola a připomínkování návrhu nového Územního plánu - v 
jednání.  

- Kontrola osvětlení zastávky -  
        odp. OÚ Kněžmost 

- Oprava kapličky - dveře obrousit a nabarvit 
         odp. - Pavel Vacek, p. Kestner, p. Prášek, p. Zeman 

- Doplnění květináče na letničky u pomníčku 
        odp. P. Vacek 

- Oprava laviček na návsi - doplnění a výměny poškozených 
prken 

        odp. OÚ Kněžmost 

- Vyčistit kanály na návsi. Po posledních deštích jsou zanesené 
pískem 

        odp. OÚ Kněžmost 

- Umístění kontejneru na bioodpad 
         odp. OÚ Kněžmost 

- Výměna značky “Dej přednost v jízdě” - značka ve stavu 
nefunkčním na návsi u budovy občanské vybavenosti p. č. st. 
108 

         odp. OÚ Kněžmost 

-
        
        V Srbsku 

dne 11. 7. 2016


