LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 12/2017
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

Rozsvícení vánočního stromku
Již posedmé rozsvítí společně obyvatelé Lhotky vánoční strom. Tato velmi oblíbená akce se koná
poslední listopadovou sobotu (25. 11. 2017) a tradičně ji organizuje místní Sbor dobrovolných hasičů ve
spolupráci s obcí Lhotka.
Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí v 17:00 hod. Celou akci doprovodí bohatý kulturní
program Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka. Pro nejmenší návštěvníky připraví Ježíšek drobné dárečky.
Stejně jako v minulém roce budou připraveny i krásné vánoční perníčky, které si děti ještě v průběhu večera
mohou samy ozdobit.
Užijte si krásnou vánoční atmosféru tradičně připraveného vánočního rozsvícení stromu!
Plán obnovy komunikací v obci Lhotka v roce 2018
Poté co byly v průběhu roku 2016 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj úspěšně opraveny místní
komunikace ve vybraných ulicích v rámci akce Obnova místních komunikací v obci Lhotka, je administrována
žádost o dotaci na Středočeský kraj do Středočeského Fondu obnovy venkova na obnovu povrchu komunikací ulic
Ke Dvoru, Pod Lesem. Předpokládaný harmonogram dané akce počítá s realizací v měsících 6 – 8 / 2018.
S ohledem na aktuálně vypsaný příjem žádostí Ministerstva pro místní rozvoj, Program obnovy
venkova pro Dotační program č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací je připravována žádost i na obnovu
povrchu v ulici V Koutě či Hořejší. Konečný výběr pro podání žádosti o dotaci vzejde po jednáních na
Ministerstvu pro místní rozvoj, která proběhnou v průběhu prosince 2017. Předpokládaný harmonogram dané
akce počítá s realizací v měsících 8 – 10 / 2018.
Rovněž jako v roce 2017 bude i v roce 2018 podána žádost o dotaci na obnovu polních cest
v katastru obce Lhotka do dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Ministerstva zemědělství. V příštím roce je plánováno podání žádosti o dotaci na obnovu polní cesty od
křižovatky ulic V Koutě a Na Výsluní po lesní pozemek (směr na Bezdědička/Běštín). Dojde-li k úpravě
Zásad pro poskytování dotací z daného programu pro rok 2018 a bude možné žádat na více úseků, bude
předmětem žádosti i úsek od „Tří Borovic“ po aktuálně obnovený úsek polní cesty směrem k Janovu.
Předpokládaný harmonogram dané akce počítá s realizací v měsících 8 – 10 / 2018.
Obnova polní cesty
V průběhu měsíce října 2017 proběhla úspěšně realizace obnovy polní cesty směrem k Janovu (ulice Větrná *
křižovatka polních cest „Janov/Ke Hruštičce/Ke Třem borovicím“). Záměrem byla obnova polní cesty, respektive jejího
dílčího úseku. Realizací došlo k odstranění závad, opotřebení a poškození vybraného úseku polní cesty.
Tato cesta byla předmětem realizace jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006.
V současné době byly úspěšně dokompletovány veškeré podklady pro předložení žádosti
o platbu, pro předložení závěrečného vyúčtování akce. Podklady byly průběžně konzultovány
s pracovníky Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), přičemž
jejich finální podoba byla v současnosti předána zaměstnancům SZIF pro navazující administraci, kterou je plánováno ukončit
do konce roku 2017.
Svoz bioodpadu přerušen
Zastupitelé informují občany, že k termínu 11/2017 byl odstaven kontejner na svoz biologicky
rozložitelného odpadu. Kontejner bude znovu přistaven s počátkem vegetační sezóny, tj. od 1. 4. 2018.
Úřední hodiny
Informujeme občany, že v termínu 28. 12. 2017 budou z provozních důvodů zrušeny úřední hodiny.
Zastupitelé obce Lhotka budou k dispozici opět 4. 1. 2018.

Dílčí fakturace stočného
Připomínáme občanům, že obdrželi vyúčtování stočného za druhé fakturační období. Jednotliví vlastníci
nemovitostí / plátci faktur obdrželi v souladu se zvoleným způsobem vyúčtování stočného (mailem / dopisem). V případě
nedoplatku obdrželi informace pro jeho uhrazení. V případě přeplatku byla příslušná výše zaslána na účet plátce
faktur. Součástí dílčí fakturace byl i přehled plánovaných zálohových plateb na další období. Připomínáme
proto vlastníkům / plátcům faktur nutnost uhradit stanovené nedoplatky !
Zálohy na 4Q roku 2017 jsou splatné k 20. 12. 2017 a v závislosti na výši doplatku/přeplatky byly
v některých případech změněny!!! Ve vazbě na administrativní zátěž spojenou s provozem kanalizační sítě v obci
Lhotka, žádáme jednotlivé vlastníky / plátce faktur, aby včas a dle definovaného harmonogramu platili zálohové platby
v následujícím fakturačním období.
Výstavba vodních ploch míří do finále
Výstavba vodních ploch v lokalitě bývalého Hořejšího rybníka, která je vybrána k financování v
rámci 55. výzvy Operačního programu životního prostředí, míří k úspěšnému dokončení. V současné době
jsou prováděny práce na propojení dešťové kanalizace a jednotlivých vodních ploch. V závěrečné fází
dojde k doplňkové výsadbě vegetace na březích tůní, která představuje výsadbu vrby košíkářské
v přítokových partií jednotlivých tůní.
Dodržování rychlosti v obci Lhotka
Apelujeme na řidiče v obci Lhotka, aby respektovali dopravní rychlost v obci v jednotlivých ulicích a respektovali
zvýšený pohyb dětí. Ve vazbě na požadavek občanů na dodržování rychlosti v obci Lhotka byla zahájena jednání s příslušnými
dotčenými orgány státní správy, se kterými jsou diskutovány vhodná řešení, která přispějí k dodržování
dopravní rychlosti.
V současné době bylo ze strany obce Lhotka pořízeno svislé dopravní značení (Značka A12 Pozor
"Děti"), které bude na přelomu měsíce listopadu/prosince 2017 osázeno ve vybraných ulicích. Na jaře příštího
roku je plánována realizace rovněž vodorovného značení, které rovněž upozorní na zvýšený pohyb osob (dětí) na
místních komunikací v obci Lhotka.
Smlouva s ÚZSVM je již administrována na KP Beroun
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Lhotka byla podepsána a aktuálně je
předmětem vkladu na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj – Katastrální pracoviště Beroun. Předmětem
bezúplatného převodu jsou dva pozemky v ulici V Koutě a pozemek v ulici Dolní. Samotné zavkladování předmětného
převodu pozemků lze předpokládat již do konce listopadu 2017.
Změna druhu pozemků v lokalitě Dolejšího rybníka provedena
Podána žádost o změnu druhů pozemků - o změnu využití území pro pozemky v lokalitě Dolejšího
rybníka byla úspěšně zanesena do katastru nemovitostí. Záměrem byla změna druhu pozemků s ochranou
zemědělského půdního fondu (ZPF) na druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň.
Domácí kompostéry - předcházení vzniku BRKO
Žádost o dotaci na pořízení domácích kompostérů a štěpkovače úspěšné prošla druhým kolem
hodnocení. Předmětem žádosti o dotaci je pořízení domácích kompostérů a kompaktního štěpkovače
dřevní hmoty. Záměrem realizace je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů
pořízením domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň) a štěpkovače
s maximálním průměrem vkládaného materiálu 150 mm. Konečné výsledky hodnocení by měly být známy
na počátku roku 2018.
Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka
Aktuálně úspěšně probíhá realizace akce Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka, jejímž
předmětem je výsadba zeleně v ulici K Sáhovce, obnova dřevin pod Dolejším rybníkem, stejně jako zdravotní
řezy stávajících dřevin v intravilánu obce Lhotka. Předpokládaný termín dokončení prací je 12/2017.
Společenská rubrika – Životní jubilea
V měsíci prosinci 2017 oslaví významné životní jubileum:
Černá Marie

Cirklová Helena

Hejduková Jaroslava

Vartýřová Jana

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

Veselé Vánoce, klidné svátky, šťastný nový rok 2018
a mnoho pracovních i osobních úspěchů
přeje zastupitelstvo obce Lhotka

