LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 10/2015
Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, Lhotka, 267 23 Lochovice
E-mail: lhotka@oulhotka.cz
Web obce: http://www.oulhotka.cz/
Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod.

Důležitá telefonní čísla:
Elektrický proud – poruchy
Voda
Starosta obce Lhotka

840 850 860
800 100 663
721 084 881

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram
Velitel hasičů Lhotka

311 551 111
318 641 307
608 454 389

Usnesení 9/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 17. 9. 2015 (zkrácené znění)
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Výběr zhotovitele akce Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka na poz. parc.č. 136 - Pelikánová Jaroslava
b) Dodatek č. 4 ke smlouvě na akci „Kanalizace – Lhotka“
c) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v lokalitě Z1 – CETIN – přeložka elektrické distribuční sítě
d) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na plánovanou výstavbou elektrického distribučního zařízení pro parc.č.
220/1
e) Odložení projednání smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen na plánovanou výstavbou elektrických distribučních zařízení
pro pozemky parc.č. 520/18, 520/19, 520/21, 520/4 a 332
f) Směnu pozemku parc.č. 133 ve vlastnictví Obce Lhotka (LV 10 001), za pozemky parc.č. 514/2, 516/8, 519/2, 519/3, které vlastní pí.
D. J. (LV 43)
g) Prodej pozemku parc.č. 495/42 o výměře 834 v katastrálním území Lhotka u Hořovic v lokalitě Z1 za cenu 650,-Kč/m2 panu P. M.
h) Koupi pozemku parc.č. 508/9 o výměře 246 m2 a pozemku par.č. 508/10 o výměře 33 m2 v katastrálním území Lhotka u Hořovic od
Lesů ČR v rámci narovnání majetkových vztahů za celkovou cenu 56.000,-Kč.
ch) Prodej pozemku parc.č. 63/9 o výměře 66 m2 a pozemku 57/2 o výměře 113 m2 v katastrálním území Lhotka u Hořovic pí. Ing. I.U.
za 500,-Kč/m2
i) Pronájem a předání k odbornému provozování vodovodní přivaděč Lochovice - Lhotka ve vlastnictví obce Lhotka firmě Vodovody a
kanalizace Beroun, a.s.
j) Ukončení Nájemní smlouvy s TJ Lhotka ze dne 1. 7. 1999.
k) Výpůjčku nemovitostí (výprosu) TJ Sokol Lhotka – parc.č. 505/3 (koliba), parc.č. 499/1 (fotbalového hřiště) a parc.č. 501 (kabiny
na hřišti) - na dobu neurčitou
l) Nákup zásahových obleků pro JSDH za cenu 3.000,-Kč/1 oblek – 7 obleků
m) Smlouvu o výpůjčce odpadových nádob EKO-KOM na dobu neurčitou
n) Obecně závazné vyhlášky:


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – Požární řád obce Lhotka



Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o nočním klidu a regulaci hlučných činností



Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce



Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního
prostředí, zeleně zástavbě a ostatní veřejné zeleně



Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Lhotka



Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o systému komunitního kompostování a způsob využívání zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce



Obecně závazná vyhláška č. 8/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka

o) Rozpočtové opatření č. 7
p) Vstup obce Lhotka do Mikroregionu Hořovicko

2) Zastupitelstvo neschvaluje
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňováním komunálních odpadů. Poplatek měl být navýšen z 500,- na 600,-Kč na osobu a rok.
Výstavba kanalizace v obci Lhotka
Dne 18. 9. 2015 proběhla kolaudace stavby „Lhotka – kanalizace“. V druhé polovině září uplynula lhůta pro nabytí právní moci
změny stavby před dokončením, přičemž k 30. 9. 2015 byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Lhotka – kanalizace“. Z tohoto
důvodu apelujeme na vlastníky jednotlivých nemovitostí, aby zahájili přípravu na realizaci i domovní části kanalizační přípojky
s následnou možností propojení na kanalizační síť - v daném případě je realizace domovní části kanalizační přípojky možné provést
svépomocí. Nicméně i v takovém případě je před zasypáním daného úseku kanalizační přípojky a propojením na kanalizační síť
vyžadována kontrola, kterou zajišťuje stavbyvedoucí pan Martin Šír.
Při připojení na kanalizační síť bude vyhotoven protokol o provedení připojení na kanalizaci - potvrzení odborné firmy o těsnosti
přípojky (fa Šindler důlní a stavební společnost s r.o.) a poté bude zpracován protkol - vyjádření zástupce provozovatele kanalizace. Tyto
materiály budou podklady pro následné uzavření smlouvy o odvádění splaškových vod – předpoklad uzavírání je naplánován na listopad
2015. Předpokládaný nejzazší termín připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační síť je stanoven do konce října 2015.
V případě zájmu o zpracování cenové nabídky na realizaci domovní části kanalizační přípojky ze strany
zhotovitele kanalizace, tj. firmy Šindler, důlní a stavební společnost s r. o., se prosím obraťte rovněž na pana
stavbyvedoucího pana Martina Šíra. Pro přípravu domovní části kanalizační přípojky je možné využití služeb pana
Fejfara či pana Slavíka, kteří jsou s postupem detailně seznámeni a úzce spolupracují se zhotovitelem – firmou
Šindler, důlní a stavební společnost s r. o., která je časově vytížena nutností realizace přepojování nemovitostí na
nový vodovodní řad.
Při realizaci domovních částí kanalizačních přípojek je možné ukládání přebytečné zeminy v zemníku pod hřištěm v „Lomíčku“.
Potenciální zájemce žádáme, aby o uložení přebytečné zeminy z výkopu při realizaci domovní části kanalizační přípojky, tento svůj
záměr předem nahlásili místostarostovi, případně starostovi obce Lhotka. Zároveň upozorňujeme občany, že pro využití zemníku je třeba
dbát na to, aby se jednalo o pouhou zeminu/kámen z výkopu a nebyly umisťovány např. betony z chodníků, dlažby a další stavební suť.

Martin Šír

mobil:

723 113 514

Tomáš Hejduk

mobil:

721 084 881

Per Fejfar

mobil:

603 262 587

Martin Kratochvíl

mobil:

603 800 152

Daniel Slavík

mobil:

737 885 378

Rekonstrukce komunikací v obci Lhotka
Poté co byla úspěšně opravena státní komunikace v ulicích Plešivecká a Radoušká, byl dojednán další
postup prací na opravě místních komunikací. Stanovený harmonogram počítá s úpravou povrchu komunikace v ulici
Pajzov a v ulici V Koutě, posléze budou práce soustředěny do ulice Větrná. Ve vazbě na nutnost přípravy kanalizačních
přípojek/vodovodních přípojek pro stavební pozemky v ulici Větrná, bude uvedená ulice během realizace neprůjezdná –
konkrétní termín sdělíme prostřednictvím veřejného rozhlasu. Zahájení prací počítá se zahájením dne 5.10.2015.
Drakiáda
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve děti i dospělé na pouštění draků – Drakiádu 2015, která se bude konat
v sobotu dne 10. 10. 2015. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí. Akce je spolufinancována Středočeským krajem a obcí Lhotka
v rámci podpory Kulturních aktivit v obci Lhotka v roce 2015. Občerstvení zajištěno.
Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad informuje občany o svozu nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se uskuteční
v pátek 23. 10. 2015 od 17.00 do 19.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný odpad patří např.: znečištěné obaly od barev,
olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní
elektrotechnický odpad, lednice, mrazáky, oleje, olejové filtry, vyřazené léky.
Svoz velkoobjemového odpadu
Obecní úřad informuje občany o svozu velkoobjemového odpadu, který bude možné umístit do přistaveného
kontejneru před Hasičskou zbrojnicí. Předání velkoobjemového odpadu bude možné od pátku 30. 10. 2015 od 17.00 hod.
do neděle 1. 11. 2015 do 20.00 hod.
Životní jubileum
V měsíci říjnu 2015 oslaví významné životní jubileum:
Pechová Jana
Šnajdrová Libuše
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších
let mnoho zdraví a spokojenosti.

