LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 8/2014
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 veřejné zasedání
Obecní úřad zve občany na veřejné zasedání obce Lhotka, které se bude konat dne 21. 8. 2014, tj. ve čtvrtek,
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:
1) Schválení výběru zhotovitele stavby „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“
2) Schválení rozpočtového opatření č. 7 na rok 2014
3) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2- 12
4) Informace k výstavbě vodohospodářské infrastruktury v obci
5) Diskuse
Oslava 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka uspořádal dne 26. 7. 2014 na fotbalovém hřišti
oslavu u příležitosti svého 120. výročí založení.
Svou účastí akci podpořil i senátor a bývalý hejtman Středočeského kraje
MVDr. Josef Řihák. Spolu s velitelem SDH Příbram Jaroslavem Tvrdíkem poděkoval za
dosavadní činnost a popřál hodně úspěchů do dalších let. Zasloužilým členům místního
SDH byly předány pamětní medaile. Pro děti i dospělé byl připraven bohatý zábavný
program, který přilákal širokou veřejnost v hojném počtu.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice úspěšně pokračuje
Stavební práce na rekonstrukci/přístavbě hasičské zbrojnice úspěšně pokračují. V souladu se stanoveným
harmonogramem již byla dokončena realizace základové desky přístavby hasičské zbrojnice.
V současné době je před dokončením výstavba obvodových zdí. V nejbližším možném termínu
bude provedeno vyzdění věnce budovy – přístavby a položena stropní konstrukce plánované
přístavby. Jak již bylo prezentováno dříve, akce je ve vybraných etapách plánována svépomocí.
Proto jsou srdečně vítání všichni, kteří se chtějí aktivně zapojit do realizace. Brigády jsou
organizovány pravidelně každou sobotu od ranních hodin (23. 8. 2014 brigáda nebude organizována z důvodu
konání akce „Prázdniny končí pod Plešivcem“!).
Výstavba parkovacích stání
V měsíci září (po výběru zhotovitele stavby) bude realizována výstavba
parkovacích stání v ulici K Sáhovce. Parkoviště pro 10 vozů bude vybudováno nad
křižovatkou ulic K Sáhovce/Hořejší/Pod Lesem. V rámci realizace parkovacích míst budou
též instalovány stojany na kola a odpadkové koše. V současné době již zastupitelé obce
Lhotka zajistili potřebná vyjádření od Policie ČR a MěÚ Hořovice – odboru dopravy. Akce
byla podpořena z fondů Středočeského kraje - Fond cestovního ruchu - Oblast cestovního
ruchu.

Prázdniny končí pod Plešivcem 2014 – Po roce je to opět tady
Hasiči ze Lhotky pořádají již tradiční akci „Prázdniny končí pod Plešivcem“, která se letos
koná dne 23. srpna na louce „za obcí“. Začátek je naplánován na 11. hodinu. Čekají na Vás soutěže,
zábava, hudba, tanec a dobrá nálada. Děti vezměte rodiče, sourozence, babičky, dědečky, tety, strejdy
a přijďte.
Konec prázdnin se musí oslavit!!!
Zpracování podkladů pro územní souhlasy na domovní část kanalizačních přípojek POKRAČUJE
Zpracovávání podkladů pro vydání územních souhlasů s realizací domovních částí kanalizačních přípojek
nadále pokračuje. Zastupitelé žádají občany – vlastníky jednotlivých nemovitostí, aby se dostavili na
Obecní úřad Lhotka za účelem kompletace podkladů pro vydání územního
souhlasu s realizací domovních částí kanalizačních přípojek.
Z organizačních důvodů jsou jednotliví vlastníci nemovitostí zváni dle
příslušných ulic. Časový harmonogram je uveřejněn u prodejny COOP a průběžně
připomínán prostřednictvím veřejného rozhlasu obce Lhotka. Postupné
shromažďování podkladů koresponduje s plánem výstavby kanalizace v obci Lhotka.
Pokud časové možnosti nedovolí Vaši návštěvu na OÚ Lhotka v daném termínu, tak
se, prosím, dostavte v následujícím možném termínu.
Správní poplatek – požadovaný MěÚ v Hostomicích - činí 500 Kč/žádost a je od jednotlivých vlastníků
vybírán na OÚ Lhotka při kompletaci podkladů k žádosti. Nejbližší termíny:
Ulice
Ulička, Hořejší
Bezdědická, Na Ladech, Krátká
K Sáhovce, Ke Hřišti, Pod Lesem

Termín
21. 8. 2014
28. 8. 2014
4. 9. 2014

Výstavba kanalizace ZAHÁJENA
V souladu s plánovaným harmonogramem byla zahájena výstavba kanalizace v obci Lhotka v ulici
Plešivecká. Od 18. 8. 2014 bude následovat rovněž její realizace v ulici Radoušská. Časová posloupnost
výstavby kanalizace (pro měsíce srpen / září 2014) je zveřejněna na www stránkách obce Lhotka
(http://oulhotka.hys.cz/ahlstrana.htm) a na úřední desce u prodejny COOP. S ohledem na postup prací na
realizaci kanalizace, bude nutné v následujících týdnech omezit dopravu v ulicích Plešivecká a Radoušská.
Aktuální informace budou sdělovány prostřednictvím veřejného rozhlasu / na úřední desce
u prodejny COOP a již zmiňovaných www stránkách obce Lhotka.
Po dobu nezbytného omezení dopravy v ulicích Radoušská a Plešivecká bude doprava
svedena do ulice Pajzov. Zde bude zrušen jednosměrný provoz a doprava bude řešena
kyvadlově pomocí semaforů. Zároveň bude dočasně přemístěna autobusová zastávka v obci
Lhotka, která bude situována „U Křížku“, tj. na vjezdu do ulice Pajzov z ulice Radoušská.
Žádáme proto občany, aby během výstavby kanalizace omezili parkování automobilů na veřejném
prostranství.
V první etapě výstavby kanalizace budou postaveny hlavní kanalizační stoky a veřejné části kanalizačních
přípojek. Po realizaci kanalizačního přivaděče a kolaudaci dílčích stok, dojde ke zhotovení domovních částí
kanalizačních přípojek (zhotovitel kanalizace / vlastník nemovitosti / …). Připojování jednotlivých nemovitostí
na budovaný kanalizační systém – realizace domovních částí kanalizačních přípojek, je orientačně
předpokládáno na léto 2015.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci srpnu 2014 oslaví významné životní jubileum:
Helena Zajíčková
Růžena Filipovská
Věra Legerská
Ladislav Pavlas Miroslava Pavlasová
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let mnoho
zdraví a spokojenosti.

