LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 8/2015
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

311 542 111
318 641 307
608 454 389

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 6. 8. 2015
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 6. 8. 2015, které se bude konat
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:
1) Projednání výsledků dotačních programů Středočeského kraje na rok 2015
2) Projednání výsledků z LXVI. výzvy Operačního programu životního prostředí
a. Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka
3) Projednání podání žádostí o dotaci z prostředku Operačního programu životního prostředí
v roce 2015 na akce:
a. Úprava vláhových režimů na pozemku 136 v k.ú. Lhotka u Hořovic
b. Zateplení veřejných budov v majetku obce Lhotka
c. Modernizace nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obci Lhotka
(včetně závazků na spolufinancování daných akcí)
4) Výběr zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu parkovacích stání a sběrných míst na tříděný odpad v obci
Lhotka (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení)
5) Zahájení výběrového řízení na zhotovitele akce Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka
6) Schválení směny pozemků v katastrálním území Lhotka u Hořovic
7) Schválení prodeje pozemků 495/45 a 495/46 v katastrálním území Lhotka u Hořovic
8) Projednání nákupu obleků pro zásahovou jednotku SDH Lhotka
9) Projednání dodatku č. 3 ke smlouvě na akci „Kanalizace – Lhotka“
10) Rozpočtové opatření č. 6
11) Diskuse
Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka informují občany o plánovaném termínu kolaudace stavby Vodovodního
přivaděče Lochovice – Lhotka. Dne 4.8.2015 za přítomnosti pracovnice vodoprávního úředu MěÚ Hořovice,
zástupců zhotovitele a investora akce, budou předloženy veškeré potřebné podklady pro úspěšné vydání
kolaudačního souhlasu na danou stavbu. Následně bude provedeno finální vyhodnocení celé akce na
Ministerstvu zemědělství a vodovodní přivaděč bude uveden do stálého provozu.
Výstavba kanalizace v obci Lhotka jde do finále
V průběhu měsíce července byly dokončeny práce na výstavbě kanalizace – na hlavních kanalizačních stokách ve
zbývajících ulicích v obci Lhotka (Pod Lesem, Západní, v boční ulici k ulici Větrná). Průběžně pokračují práce na
dokompletování veřejných částí kanalizačních přípojek. K dnešnímu dni je podána žádost o změnu
stavby před dokončením na MěÚ Hořovice na stavbu Lhotka – kanalizace. Poté bude následovat žádost
o kolaudaci, která by měla proběhnout po dokompletování všech veřejných částí kanalizačních přípojek
na počátku měsíce září 2015. Bližší informace k harmonogramu prací budou zveřejněny na www
stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední desce u prodejny COOP a Obecního úřadu, informace jsou rovněž
poskytovány během pravidelných úředních hodin či na telefonu stavbyvedoucího pana Šíra - mobil 723 113 514.
Prázdniny končí pod Plešivcem 2015 – po roce je to opět tady
Hasiči ze Lhotky a Obec Lhotka za podpory Středočeského kraje pořádají již tradiční akci „Prázdniny
končí pod Plešivcem“, která se letos koná dne 29. 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!!!

Převod kabin (tribun) od Lesů ČR byl podán na katastr
Ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. byl podán další návrh na vklad do katastru nemovitostí ve věci
dořešení vlastnického vypořádání mezi Lesy ČR, s.p. a Obcí Lhotka, jedná se o převod kabin a tribuny
u sportovního areálu. Následně bude připravena i druhá smlouva pro převod pozemku pod novým vodojemem
pro jeho finální zanesení do katastru nemovitostí a následné vlastnické vypořádání se společností Vodovody
a kanalizace Beroun, a.s.
Rekonstrukce komunikací v obci Lhotka
V souvislosti s výstavbou kanalizace byla v průběhu měsíce července zahájena rekonstrukce silnice III.
třídy v obci Lhotka, tj. ulice Plešivecká a Radoušská. Navazující harmonogram počítá s finalizací prací v týdnu
10. – 14. 8. 2015. Aktuální informace o postupu oprav místních komunikací, budou poskytnuty prostřednictvím
veřejného rozhlasu, na www stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední desce u prodejny COOP a
Obecního úřadu.
Pozemky pod Dolejším rybníkem jsou postupně převáděny na LV obce Lhotka
Obec Lhotka úspěšně vstoupila do jednání o převod pozemků nacházejících se pod
Dolejším rybníkem. K dnešnímu dni jsou zavkladovány – převedeny na LV obce Lhotka první
pozemky, pro zbývající je schválena ze strany zastupitelstva doložka o převodu předmětných
pozemků a vyhotovena kupní smlouva pro následný převod. Zavkladování je předpokládáno
v průběhu měsíce září. S ohledem na dokončení vlastnického vypořádání budou následně zapsány na
listu vlastnictví obece Lhotka pozemky, na kterých probíhá pálení větví, je umístěn kontejner pro
biologicky rozložitelný odpad či se nachází zázemí (altán) místního spolku Rybářů.
Země Živitelka
Dne 28. srpna 2015 (pátek) je pořádán zájezd na Země Živitelku do Českých Budějovic.
Odjezd v 7.00 hod od autobusové zastávky, odjezd z Budějovic v 16.00 hod. Cena 300,- Kč za osobu
(doprava). Počet míst omezen - cca 40 osob. Přihlášky u Michala Mračka (telefon 723 756 217) či
Dušana Hejduka (telefon 607 823 235).
Údržba veřejné zeleně v obci Lhotka
V průběhu měsíce července byla započata spolupráce na údržbě veřejné zeleně v obci Lhotka s místní
mládeží, která údržbu zajišťuje. Jedná se o sekání ploch veřejných prostranství – dětské hřiště, doprovodná zeleň
podél komunikací atd.
Výkup kožek
Informujeme občany, že dne 9. 8. 2015 u Obecního úřadu v Lochovicích v čase od 10:50 hod
proběhne výkup kožek (králičiny 15 Kč/ks, koziny 30 – 80 Kč/ks). Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová tel.:
415 749 562, mob.: 723 763 418.
Žádost o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně (1.etapa) SCHVÁLENA
Obec Lhotka uspěla v poslední výzvě Operačního programu životního prostředí pro plánovací období (OPŽP)
2007- 2013 s podanou žádostí na první etapu revitalizace veřejné zeleně v ploše bývalého Hořejšího rybníka. V rámci první
etapy bude provedena revitalizace stávající sídelní zeleně, která bude spočívat v odstranění
vzrostlých dřevin nacházejících se v ochranném pásmu sdělovacího kabelu a místní
komunikace a osazení nových dřevin a keřů. Pro navazující etapu, která bude spočívat
v realizaci dvou vodních ploch napájených z dešťové kanalizace, jako tomu bylo
v minulosti v případě Hořejšího rybníka, již bylo zajištěno územní rozhodnutí a
v současné době je podána žádost o vydání stavebního povolení. V rámci poskytnuté
dotace je počítáno i s finančními prostředky na nákup samotného pozemku. Podpořená
akce musí být uskutečněna do konce tohoto roku. Harmonogram druhé etapy počítá s realizací v první polovině roku 2016.
V současné době jsou kompletovány ze strany zastupitelstva potřebné podklady pro podání žádosti do 3. výzvy nového
programovacího období Operačního programu životního prostředí OPŽP.
Životní jubileum
V měsíci srpnu 2015 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.

