LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 9/2016
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 7/2016 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 25. 8. 2016 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.
IP-12-6010871/1 Lhotka, Ke Dvoru, NN pro p.č. 436/1
2) Výběr zhotovitele na akci „Dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku SDH
obce Lhotka“
3) Výběr zhotovitele na akci „Rozšíření zázemí pro podporu rekreační cyklistiky v oblasti
Brd“
4) Prohlášení o vzdání se zástavního práva zřízeného zástavní smlouvou č. 12132921 - Z
Odstávka elektrické energie
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením §
25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. Přerušení dodávky elektrické energie je plánováno dne 2. 9.
2016 a dne 12. 9. 2016 na celém území obce Lhotka od 7:30 hod. do 17:30 hod. Bližší informace o odběrných
místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
Obnova místních komunikací
V polovině měsíce srpna 2016 byly zahájeny práce na obnově místních komunikací v obci
Lhotka. Obnova povrchu silnic započala ulicí Západní a ulicí pod prodejnou COOP, následují ulice
Bezdědická a Krátká. V další etapě budou navazovat ulice Dolní a Na Ladech. Jako poslední bude v
tomto roce opravena ulice Ke Hřišti. Bližší informace k harmonogramu budou uveřejněny na
www.oulhotka.cz a na úřední desce u prodejny COOP.
Vlastníci nemovitostí v ulicích dotčených obnovou místních komunikací se v případě zájmu o realizaci
sjezdu na pozemek mohou obrátit na stavbyvedoucího pana Kubičeho na telefonu 602 643 951 ze společnosti
STRABAG, a.s., která je zhotovitelem této akce.
Nový dopravní automobil pro jednotku SDH
Na základě doporučení hodnotící komise výběrového řízení na dodavatele nového dopravního
automobilu (DA) pro jednotku SDH Lhotka a usnesení zastupitelstva obce Lhotka bude uzavřena smlouva
s dodavatelem nového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Lhotka. Termín dodání dopravního
automobilu je smluvně sjednán do 16. prosince tohoto roku.
Výstavba technické infrastruktury v lokalitě „Z1 – Na Výsluní“ jde do finální etapy
V lokalitě „Z1 – Na Výsluní“ byla úspěšně zkolaudována 1. etapa výstavby. Předmětem závěrečné kolaudační
prohlídky byla vodohospodářská infrastruktura (vodovod, dešťová a splašková kanalizace), pro kterou byl na počátku srpna
2016 vydán kolaudační souhlas.
Zastupitelé obce Lhotka, po úspěšné kolaudaci vodohospodářské infrastruktury,
finalizovali obsahy jednotlivých kupních smluv na pozemky v uvedené lokalitě, které byly
následně podány společně s návrhy na vklad na katastrální pracoviště do Berouna
k zavkladování. Obci nadále zůstane ve vlastnictví pozemek, který je určen pro občanskou
vybavenost.
V průběhu měsíce srpna byly dokončeny práce na podkladních vrstvách pozemní komunikace, včetně přilehlých
parkovacích stání a vjezdu na jednotlivé pozemky. Souběžně bylo zajištěno připojení jednotlivých stavebních pozemků
k distribuční síti ČEZ, které umožňuje elektrické připojení k distribuční soustavě s hlavním jištěním 3 x 25A. V následující
etapě budou osazeny sloupy veřejného osvětlení.

Ukončení dopravního omezení v ulici Hořejší
Informujeme občany, že bude ukončeno dopravní omezení části ulice Hořejší, které související s první etapou
rekonstrukce objektu č.p. 45 v obci Lhotka, spočívající ve výměně střešního pláště celého
objektu.
Dopravní omezení trvající od počátku měsíce srpna 2016 bude dle stanoveného
harmonogramu ukončeno k 2.9.2016 a provoz bude plně obnoven. Dopravní obslužnost je prozatím řešena prostřednictvím
ulic Západní a Ulička.
Výstavba parkovacích stání
V letošním roce byla úspěšně dokončena výstavba 2. etapy parkovacích stání v obci Lhotka v ulici
Hořejší (parkoviště pro 5 vozů), která navazuje na již uskutečněnou první etapu (v roce 2014) parkovacích stání
u křižovatky ulic K Sáhovce/Hořejší/Pod Lesem. V rámci realizace parkovacích míst byly též instalovány stojany
na kola a odpadkové koše. V současné době již zastupitelé obce Lhotka předali podklady pro Závěrečné
vyúčtování dané akce na Středočeský kraj, čímž bude tato akce i po administrativní stránce uzavřena.
V roce 2016 se podařilo zastupitelstvu obce Lhotka získat opět podporu z fondů
Středočeského kraje - Fond cestovního ruchu - Oblast cestovního ruchu na 3. etapy výstavby
parkovacích míst v obci Lhotka, pro kterou byl v průběhu srpna 2016 vybrán zhotovitel. Zahájení této
etapy je plánováno na podzim tohoto roku. Parkovací stání a odpovídající zázemí bude situováno
tentokráte v ulici Ke Hřišti.
Dendrologické posouzení stromů v obecním parku „Pastuška“
Na základě obdržených stížností ze strany veřejnosti na aktuální stav stromů v obecním parku
„Pastuška“ bude na podzim roku 2016 zpracován dendrologický posudek pro podrobnou inventarizaci
a komplexní posouzení všech stromů v předmětném parku. Bude zjištěn jejich skutečný zdravotní stav
a posouzena jejich stabilita.
Předmětem plnění bude rovněž návrh opatření pro údržbu – kácení, zdravotní a odlehčovací řezy
stromů, atd. Navržená opatření budou vycházet ze skutečnosti, že dotčené stromy se nacházejí podél
komunikace III. třídy a v místě dětského hřiště, kdy je nutné akceptovat jak bezpečnost silničního provozu,
tak především návštěvníků dětského hřiště.
Převod pozemků pod komunikacemi v obci Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka opětovně podali žádost o bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Lhotka u
Hořovic z vlastnictví České republiky – LV 60 000 (příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2) na Obec Lhotka – LV 10 001. Předmětem
žádosti jsou pozemky 5/10, 63/4, 101/4, 493/8, jež jsou evidovány v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní
komunikace na LV 60 000.
Daná žádost byla již před cca 3 lety podána (tehdy na pracoviště Státního
pozemkového úřadu - Beroun Králův Dvůr, posléze (2. 3. 2015) na Státní pozemkový úřad
na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov), nicméně v prvním případě
nebylo obdrženo žádné stanovisko či odpověď, ve druhém případě i přes konkrétní diskusi
nad podanou žádostí k převodu nedošlo.
Obec Lhotka, jako místně příslušný Silniční správní úřad, proto byla podaná žádost na ÚZSVM ve věci
případného převodu předmětných pozemků, které jsou primárné ve využívání jako ostatní komunikace a zajišťují ve
většině případů odpovídající meziplotový prostor v dotčených ulicích, případně zajišťují zpřístupnění polních pozemků.
Svoz odpadu
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 10. 2016 bude svoz komunálního odpadu probíhat
opět v zimním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x týdně. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále zůstává
středa. Rovněž informujeme občany o možnosti průběžného odevzdávání elektro odpadu u Hasičské zbrojnice –
úložné místo je situováno za budovou hasičské zbrojnice.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci září 2016 oslaví významné životní jubileum:
Václav Novák

Jiří Hejduk

Plottová Jiřina

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

