LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2016
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 13/2015 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 17. 12. 2015 (zkrácené znění)
a) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočet na rok 2016
2) Smlouvu o odvádění odpadních vod v obci Lhotka
3) Zahájení výběrového řízení na akci „Podpora rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka“
4) Dohodu o narovnání s Lesy ČR
5) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na nákup pozemku od družstva COOP Hořovice
6) Veřejnoprávní smlouvu se Středočeským krajem o poskytntuí podpory na na akci „Podpora
rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka“
7) Rozpočtové opatření č. 10
8) Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2020
b) Zastupitelstvo bere na vědomí
1) Informace o provozu „Kanalizace v obci Lhotka“
Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 21. 1. 2016
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21. 1. 2016, které se bude konat
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program: 1) Výběr zhotovitele na akci „Podpora rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka“
2) Zahájení výběrového řízení na akci „Lokalita Na Výsluní “
3) Diskuse
4) Závěr
Kotlíkové dotace - Středočeský kraj
Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 7. 12. 2015 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018". Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je
Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného
výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva.
Lhůta pro podání žádostí je stanovena:
I. kolo žádostí od 15. ledna 2016 od 8:00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin
II. kolo žádostí od 3. října 2016 od 8:00 hodin do 29. prosince 2017 do 14:00 hodin
Středočeský kraj si Vás dovoluje pozvat na seminář ke „kotlíkovým dotacím", který se
uskuteční dne 7. ledna 2016 v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11,
Praha 5) – konkrétně v zasedací místnosti č. 1096. Bližší informace jsou k dispozici na internetových
stránkách Středočeského kraje. Pokud zde nenaleznete odpověď na Vaše dotazy, budou Vám
zodpovídány od 8:00 do 16:00 hod. na uvedeném semináři. Z kapacitních důvodů (130 míst) je nutná
rezervace na e-mail: buchetka@kr-s.cz V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na
Program bude příjem žádostí ukončen. Využijte dotaci až 127 500 Kč na nový kotel !!!
Výstavba kanalizace v obci Lhotka

Na základě kompletace podkladů o napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační síť v obci Lhotka v prosinci
2015, budou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod v termínu od 24. 1. 2016 od 9:00 hod do 12:00 hod. Bližší
informace jsou zveřejněny na na www stránkách obce Lhotka (www.oulhotka.cz) i na úřední desce u prodejny COOP.
Informace budou rovněž sděleny prostřednictvím veřejného rozhlasu.
Opětovně apelujeme na občany, aby do kanalizace nevhazovali dámské vložky, hadry,
igelity a podobné materiály, které způsobují komplikace při provozu kanalizace (poruchy čerpadel,
chyby v měření odpadních vod, atd.).
Na začátku měsíce ledna 2016 budou i nadále pokračovat práce na napojení jednotlivých
nemovitostí na knalizační síť. Za tímto účelem se obracejte na stavbyvedoucího pana Martina Šír - mobil: 723 113 514.
Pro splnění podmínek dotace ze strany poskytovatele (SFŽP) musí být vypracován seznam nemovitostí nepřipojených na
kanalizační síť, který bude předán na vodoprávní úřad pro zahájení kontrol, týkajících se nakládání s odpadními vodami
u nemovitostí nepřipojených na kanalizační síť.

Autobusová spojení
Zastupitelé obce Lhotka se obracejí na občany, aby podali případné připomínky / podněty na změnu
jízdních řádů autobusové dopravy. S ohledem na nutné včasné zahájení případných jednání o změně jízdních
řádů pro následující jízdní řád, budou uvítány připomínky a podněty, které povedou k zajištění lepší dopravní
obslužnosti obce Lhotka. Podněty je možné zasílat na obecní email či osobně prodiskutovat v rámci úředních
hodin obecního úřadu.
Pozor na ZLODĚJE !!!
V prosinci 2015 v ulici Pod Lesem neznámý pachatel odcizil ze zaparkovaného osobního
automobilu (ŠKODA Felicia) kolo. Pomocí heveru nejprve odejmul jedno z kol a následně vyjmul
samotný hever, čímž poškodil i celou nápravu osobního automobilu. Případ byl nahlášen na Polici ČR,
která je v současnosti neznámému pachateli na stopě. Upozorňujeme proto občany na tuto skutečnost
a zároveň žádáme ty, kteří zaznamenali něco podezřelého ve vazbě na daný případ, ať se obrátí na Policii
ČR.
Investiční záměry pro rok 2016
a) Příprava stavebních pozemků - výstavba technické infrastruktury v Z1
Obec Lhotka nabízí v současnosti zbývající dva zasíťované stavební pozemky
v nově zastavitelné lokalitě „Z1 – Na Výsluní“. Výměra obou nabízených pozemků
je cca 850 m2. Ke všem pozemkům bude přivedena vodovodní a kanalizační
přípojka (splašková i dešťová), včetně zajištění osazení vodoměrné šachty
(vodovod) a revizních šachet (kanalizace splašková/dešťová). Rovněž bude zajištěno
elektrické připojení k distribuční soustavě ČEZ s hlavním jištěním 3x25A a veřejné
osvětlení.
b) Dokončení revitalizace nového veřejného prostranství v obci Lhotka
Závěrečná etapa počítá s vytvořením dvou vodních ploch s litorálním pásmem, které
budou komunikovat s vodní složkou navzájem prostřednictvím přívodního
a odtokového kanálu. Vodní plochy jsou navrhovány jako mělké nádrže
s maximální hloubkou 3,0 m a se sklonem břehů 1:3 a 1:5. Hladina vody ve vodních
plochách bude kolísat podle přítoku vod z výše položených pozemků
prostřednictvím zaústěné dešťové kanalizace. Celková plocha vodních ploch je
naprojektována na hodnotu 804 m2 s max. objemem 1 070 m3. Cílem je podpora
vzniku a obnovy přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, která umožní existenci
ostrůvků relativně nenarušené přírody v sídlech jako protiváhy umělého sídelního
prostředí s převážně dekorační či izolační zelení, a tudíž vítaného rekreačního
prostoru s významnou osvětovou a výchovnou funkcí.
c) Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka
V řešené lokalitě je navrženo 26 ks parkovacích stání vel. 2,5-2,75 x 6,5 m. Návrh
vychází z celkové potřeby parkovacích stání pro místní občany i návštěvníky. Nově
vzniklá parkovací stání budou ohraničena novou silniční obrubou při komunikaci
s výškou nášlapu 100 mm. Parkovací stání jsou navržena z betonové zámkové
dlažby tl. 80 mm / asfaltu a ohraničeny betonovými silničními obrubami s výškou
nášlapu 80 mm pro možný přesah vozidla přes obrubu. V místě napojení na
stávající MK budou parkové obruby zapuštěny na výšku nášlapu 20 mm, aby byla
patrna změna využití prostoru.
d) Obnova místních komunikací
Obnovu místních komunikací je plánováno realizovat v chronologii na již provedené rekonstrukce
Pajzov/Hořejší/Ulička/Větrná/V Koutě v ulicích K Sáhovce/Západní/Na Ladech/Ke Hřišti/Krátká/Dolní/Bezdědická.

ulic

e) Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice
V rámci závěrečné etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice je plánováno s dokončením vnějších i vnitřních úprav budovy –
zejména fasády, rekonstrukce vjezdu do garáží hasičské zbrojnice i prostorů 1. patra atd.
f) Rozšíření sportovní nabídky v obci Lhotka
Rozšíření sportovní nabídky pro děti a mládež ve sportovním areálu obce Lhotka – výstavba multifunkčního hřiště v obci Lhotka.

Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci lednu 2016 oslaví významné životní jubileum:
Hejduk Pavel

Kořínek Jiří

K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

