LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 7/2016
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 5/2016 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 16. 6. 2016 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Prodej pozemku 495/44 v k.ú. Lhotka u Hořovic o výměře 891m2
2) Účetní závěrku obce Lhotka za rok 2015
3) Závěrečný účet obce Lhotka za rok 2015
4) Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0566074199
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/005 na realizaci stavby „Lhotka – lokalita
Na Výsluní - dopravní řešení, vodovod a kanalizace“
6) Rozšíření pojištění staveb ve vlastnictví obce Lhotka
7) Pravomoc starosty na rozpočtová opatření obce Lhotka
Dopravní omezení v obci Lhotka
Informujeme občany o dopravním omezení v souvislosti s plánovanou realizací nového vysokého
napětí v obci Lhotka. Dopravní omezení se bude týkat ulic Radoušská, Hořejší (část) a Ke Hřišti (část).
Předběžný harmonogram počítá s realizací v termínu červenec / srpen 2016. O konkrétním datu a rozsahu
omezení budeme občany informovat prostřednictvím veřejného rozhlasu, na úřední desce u prodejny COOP a
na elektronické desce obce Lhotka (http://www.oulhotka.cz/index.php/uredni-deska).
Pozvánka na turnaj
Tělovýchovná jednota Lhotka si dovoluje pozvat širokou veřejnost na ukázku nového
sportovního odvětví - turnaj v ŽIVÉM stolním fotbale. Turnaj se uskuteční 23. 7. 2016 na hřišti
Tělovýchovné jednoty Lhotka - v bývalé požární nádrži. Soutěží šestičlenná družstva, více
informací a přihlášky u pana Víta Nováka (mobil: 777 910 173) a pana Dušana Hejduka (mobil:
607 823 235). Během turnaje bude k dispozici nafukovací skákací hrad.
Výstavba technické infrastruktury v lokalitě „Z1 – Na Výsluní“
V lokalitě „Z1 – Na Výsluní“ bude kolaudována 1. etapa výstavby. Předmětem závěrečné kontrolní prohlídky dne
8. července 2016 bude vodohospodářská infrastruktura (vodovod, dešťová a splašková kanalizace). Splašková kanalizace
se napojuje do stávající stoky splaškové kanalizace obce Lhotka. Kanalizace dešťová řeší
odvedení srážkových vod z povrchů nově navržené příjezdové komunikace, odstavných ploch
a z ploch stavebních parcel. Nově vybudovaný vodovod bude zásobovat lokalitu Z1 pitnou
a požární vodou z veřejného vodovodu napojeného na gravitační síť obce Lhotka, který je
zásobený ze stávajícího vodojemu.
Zastupitelé obce Lhotka v současné době zajistili prodej poslední stavební parcely ve
vlastnictví obce Lhotka. Obec Lhotka měla v uvedené lokalitě celkem 8 pozemků. Jeden je určen pro občanskou
vybavenost, ten zůstane i nadále ve vlastnictví obce Lhotka, k prodeji tak bylo určeno 7 z nich. První prodej byl uskutečněn
již v roce 2015, zbylých 6 bude převedeno v letošním roce. Podání návrhů na vklad pro převod jednotlivých parcel
v lokalitě Z1 je předpokládán 7/2016. V současné době pokračuje realizace pozemní
komunikace, včetně přilehlých parkovacích stání a přípravy vjezdu na každý pozemek a
rovněž výstavba veřejného osvětlení.
Souběžně s komunikací jsou zahájeny práce pro připojení jednotlivých
stavebních pozemků k distribuční síti ČEZ, kterým bude zajištěno elektrické připojení
k distribuční soustavě s hlavním jištěním 3 x 25A.

Údržba veřejné zeleně v obci Lhotka
V průběhu měsíce července bude opětovně započata spolupráce na údržbě veřejné zeleně v obci Lhotka s
místní mládeží, která bude údržbu zajišťovat. Jedná se o sekání ploch veřejných prostranství – dětské hřiště,
doprovodná zeleň podél komunikací atd.
V součinnosti s danou aktivitou bude v průběhu měsíce července 2016 zajištěno i posekání ploch podél
místních komunikací, především se jedná o vybrané úseky komunikací „K Havrlíkovi“, z „Kouta k lesu“,
Radoušskou a Plešiveckou, Dolní, Větrnou, Na Ladech.
Úřední hodiny obecního úřadu obce Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že ve čtvrtek dne 7. 7. 2016 nebudou z technických důvodů
úřední hodiny obecního úřadu obce Lhotka.
Obnova místních komunikací
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že na přelomu měsíců července a srpna 2016
budou zahájeny práce na obnově místních komunikací v obci Lhotka. Plánovaný harmonogram
počítá se započetím prací ve východní části obce, tj. v ulicích Dolní, Krátká, Bezdědická a Na
Ladech. Poté, co budou dokončeny práce v daných ulicích, bude obnova komunikací pokračovat
v západní části obce. Harmonogram počítá s dokončením prací v průběhu měsíce září 2016.
Zálohové platby za stočné - UPOMÍNKA
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové
kanalizace v obci Lhotka. Zálohové platby za druhé čtvrtletí roku 2016 měly být uhrazeny do 20. 6. 2016
zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu). S ohledem, že doposud
neuhradili všichni plátci, připomínáme tuto skutečnost a vyzýváme neplatiče, aby tak neprodleně učinili.
Zahájení prací na oplocení sportovního areálu obce Lhotka
Zastupitelé informují občany, že s ohledem na každoroční škody způsobené přemnožením divokých prasat na
sportovním areálu obce Lhotka, již byly započaty práce na jeho částečném oplocení a zamezení
tak opakujícím se škodám, které na sportovním areálu divoká prasata způsobují. Realizace bude
probíhat v režii TJ Lhotka.
V rámci dané akce je plánována realizace oplocení podél pozemků určených k plnění
funkcí lesa, které přispěje alespoň k částečnému omezení působených škod. Pro realizaci bude
využito sloupů z bývalého drátového rozhlasu v obci Lhotka a dřeva, které bylo získáno z prováděných prořezávek
v průběhu minulého období.
Pozastavení příjmů žádostí o dotaci – „Kotlíkové dotace“
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že Středočeský kraj dne 28. 6. 2016 pozastavil příjem žádostí
v rámci 1. kola programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
2015-2018", a to z důvodu vyčerpání alokace. Alokovaná částka činila 501 mil. Kč. Cílem programu (tzv.
kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.
Dojížďka do Prahy
Středočeši mohou už jen pár dní připomínkovat, co by se mělo zlepšit v dojížďce do Prahy.
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že nyní je možnost ovlivnit, jak přesně by se měla změnit
doprava v okolí Prahy. Máte už jen pár dní, abyste prostřednictvím webové stránky www.poladprahu.cz
zasílali své podněty ohledně dojíždění do Prahy. Zde se také dozvíte více o celém projektu.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci červenci 2016 oslaví významné životní jubileum:
Ksandrová Marie
Šnajdr Zdeněk

Hejduková Antonie
Nový Karel

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

