LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 10/2014
Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, 267 23 Lochovice, tel: 311 584 887
E-mail: ou.lhotka@tiscali.cz
http://oulhotka.hys.cz/ahlstrana.htm
Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod.
Důležitá telefonní čísla:
Elektrický proud – poruchy
Voda
Velitel hasičů Lhotka

840 850 860
800 100 663
608 454 389

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram

311 542 111
318 641 307

Pozvánka na ustanovující veřejné zasedání obce Lhotka
Obecní úřad zve občany na ustanovující veřejné zasedání obce Lhotka, které se bude konat dne 31. 10. 2014, tj. v pátek,
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
.

Program:
1) Schválení starosty, místostarosty a předsedů komisí
2) Schválení rozpočtového opatření č. 10 na rok 2014
3) Schválení rozpočtového výhledu
4) Schválení inventarizační komise a inventarizačního plánu
5) Schválení finančního daru pro MŠ Lochovice
6) Aktuality z realizace kanalizace v obci
7) Diskuse
Zprůjezdnění ulice Krátká
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že již byla uzavřena kupní smlouva na převod pozemku parcelní
číslo 57 v katastrálním území Lhotka u Hořovic na obec Lhotka a podán návrh na vklad do katastru nemovitostí – na
katastrální pracoviště Beroun. Převod daného pozemku umožní plánované zprůjezdnění ulice Krátká v souladu
s územním plánem obce Lhotka a realizaci splaškové kanalizace na pozemku obce Lhotka. Rovněž bude moci dojít
k zaokruhování vodovodního řadu v dané lokalitě, což ve svém důsledku přispěje ke zlepšení
jakosti pitné vody i eliminaci následků případných poruch/odstávek na vodovodní síti a
v budoucnu bude rovněž umožněna i případná realizace dešťové kanalizace v dané ulici a
její napojení na dešťovou kanalizaci v ulici Dolní. Dle plánovaného časového
harmonogramu zavkladování předmětného pozemku do katastru nemovitostí –
předpoklad zavkladování polovina listopadu 2014 a ve vazbě na počasí v daném termínu
budou zahájeny prvotní práce na vyčištění daného pozemku a zajištěno tak prvotní zprůjezdnění
ulice Krátká. Následně bude podána žádost o dělení pozemku na Stavební úřad do Hostomic a vyhotoven nový
geometrický plán, který bude podkladem pro uzavření směnné smlouvy s vlastníkem sousedního pozemku. Tímto
bude oficiálně celý proces zprůjezdnění ulice Krátká zadministrován.
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí z 10. 10. - 11. 10. 2014

Žádosti o územní souhlasy na domovní část kanalizačních přípojek již předány na MěÚ Hostomice
Zpracovávání podkladů pro vydání územních souhlasů s realizací domovních částí kanalizačních
přípojek pro jednotlivé ulice bylo úspěšně dokončeno a již je zpracováváno na Stavebním úřadě v
Hostomicích. Dle dojednaného harmonogramu budou jednotlivé územní souhlasy k dispozici do konce
roku 2014.
Zpracování územní studie Z1 jde do finále
S ohledem na zaznamenaný rostoucí zájem z řad potenciálních zájemců o koupi stavebních pozemků v obci Lhotka
zveřejňuje zastupitelstvo obce Lhotka již právě finalizovaný koncept územní studie pro rozvojovou lokalitu Z1 v obci
Lhotka. Bližší informace budou poskytovány případným zájemcům na Obecním
úřadě obce Lhotka. Práce na zpracování územní studie – pracovně označována „Na
Výsluní“, jak již bylo v minulosti prezentováno, byly zahájeny na počátku roku 2014.
V současné době je dolaďována žádost o dělení pozemků/geometrický plán a
zpracovávány jednotlivé projektové dokumentace pro realizaci napojení na prvky
technické infrastruktury. V zastavitelné ploše Z1 je plánována realizace 22 stavebních
pacel, z čehož 8 z nich je ve vlastnictví obce Lhotka (1 pozemek pro občanskou
vybavenost a 7 pozemků pro stavbu RD). Pozemky jsou o výměrách od cca 804 m2
do 890 m2. V současné době je dojednána směna dvou předmětných pozemků za jiné
strategické pozemky v katastrálním území Lhotka u Hořovic, které umožní realizaci dalších rozvojových projektů. Na
základě projeveného zájmu z řad potenciálních zájemců bude od 1. 11. 2014 sestaven závázný pořadník, který bude
základem pro následné uzavírání kupních smluv.
Schválení „Vodovodního přivaděče Lochovice – Lhotka“ k financování mezirezortní komisí MZe
Mezirezortní komise Ministerstva zemědělství schválila podklady dodáné ve věci akce
„Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“ a vyzvala obec Lhotka k uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace. Zastupitelé obce Lhotka v souladu s termínem 30. 9. 2014 dodali veškeré podklady
k projektové manažerce Ministerstva zemědělství, které mezirezortní komise na svém zasedání
schválila. Smlouva bude uzavřena v příštím týdnu s tím, že daná akce musí být zkolaudována
nejpozději v první polovině roku 2015.

Výstavba kanalizace POKRAČUJE DLE DOJEDNANÉHO HARMONOGRAMU
V souladu s plánovaným harmonogramem pokračuje výstavba kanalizace v obci Lhotka. Časová posloupnost
výstavby kanalizace (pro měsíce říjen / listopad 2014) je zveřejněna na www stránkách obce Lhotka
(http://oulhotka.hys.cz/ahlstrana.htm) a na úřední desce u prodejny COOP. Aktuální informace o případných
dopravních omezeních budou sdělovány prostřednictvím veřejného rozhlasu / na úřední desce u prodejny COOP
a již zmiňovaných www stránkách obce Lhotka.
Žádáme rovněž občany, aby během výstavby kanalizace omezili parkování automobilů na veřejném
prostranství.
Podána žádost o dotaci na Rozsvícení vánočního stromku
Zastupitelé informují občany, že připravili žádost o finanční příspěvek na akci Rozsvícení vánočního
stromku na Středočeský kraj. Předmětem žádosti je poskytnutí finančního příspěvku na nákup drobných cen a
dárečků pro naše nejmenší spoluobčany pro připravované dětské soutěže, které budou během
slavnostního rozsvícení probíhat.
Zároveň zastupitelé žádají občany, aby se aktivně zapojili při vytváření a výběru vhodných témat a
námětů pro plánované nové kolo příjmu žádostí o dotace na Středočeském kraji, Programu rozvoje venkova a
dalších dotačních programů, do kterých je možné žádosti o dotace podávat.
Lampionový průvod obcí
Sbor dobrovolných hasičů zve děti i dospělé na lampionový průvod obcí, který se bude konat
dne 15.11.2014 od 17 hod. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci říjnu 2014 oslaví významné životní jubileum:
Pechová Jana
Šnajdrová Libuše
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví a
spokojenosti.

