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Usnesení 5/2018 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 23. 8. 2018 (zkrácené znění) 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Výběr zhotovitele na akci Obnova místní komunikace v ulici Větrná 

2) Veřejnoprávní smlouvu s městem Hořovice o přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 

v rozsahu vymezeném v ustanovení § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich 

Hasičská zbrojnice  

Realizace rekonstrukce/přístavby hasičské zbrojnice započala již v roce 2014 za podpory Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a z Programu rozvoje venkova. V roce 2017 na vše navázala neinvestiční část 

prováděné rekonstrukce hasičské zbrojnice z prostředků Ministerstva zemědělství. 

V současné době byl dokončen proces přístavby/rekonstrukce hasičské zbrojnice 

obce Lhotka za podpory Ministerstva vnitra a opětovně Středočeského kraje, kdy bylo 

vytvořeno adekvátní zázemí pro JSDH obce Lhotka. Realizován byl investiční záměr 

v podobě nové fasády budovy - vč. zateplení; zajištění centrálního vytápění objektu 

a provedeny investice do stávajících podlah objektu.  

 

Realizace investiční akce zajistila naplnění stanovených záměrů:  

a) zlepšení podmínek pro práci dobrovolných hasičů jednotky SDH obce Lhotka,  

b) zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce Lhotka při plnění úkolů v ochraně obyvatelstva, 

c) zajištění odpovídající mobility pro výkon činnosti jednotky SDH obce Lhotka ve vazbě na rozšíření 

působnosti v souvislosti se zřízením CHKO Brdy, 

d) vytvoření adekvátního zázemí pro uložení požární výzbroje a výstroje.  

 

Svoz nebezpečného odpadu 

 Dne 29. 9. 2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se uskuteční 

v pátek 28. 9. 2018 od 18.00 do 19.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný odpad patří např.: 

znečištěné obaly od barev, olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články, 

pneumatiky, oleje, olejové filtry, vyřazené léky.  

 

 

Svoz velkoobjemového odpadu 

 V měsíci říjnu 2018 proběhne svoz velkoobjemového odpadu, kontejner na velkoobjemový odpad 

bude přistaven před Hasičskou zbrojnicí dne 5. 10. 2018 ve večerních hodinách. Odvoz kontejneru je 

naplánován na den 8. 10. 2018 v ranních hodinách.  

Domácí kompostéry - předcházení vzniku BRKO 

Informujeme občany o zahájené distribuci domácích kompostérů konečným uživatelům, tj. 

vlastníkům jednotlivých nemovitostí. Vydávání kompostérů pokračuje v termínu 13. 9. 2018 (20. 9. 

2018) – v průběhu úředních hodin. Distribuované kompostéry jsou vyrobeny z modifikovaného 

polypropylenu, odolného vůči povětrnostním podmínkám. Systém kompostéru bude složený ze čtyř modulů, 

které spojením k sobě vytvoří jeden celek o objemu 1 600 litrů. 

BRIGÁDA 

  Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku 

Rybářů, ale především širokou veřejnost, že v sobotu dne 22. 9. 2018 se bude konat společná 

brigáda spojená s údržbou veřejných prostranství obce Lhotka. Aktivity budou zaměřeny na 

sekání trávy v prostorách dětského hřiště, u prodejny COOP, Dolejšího rybníka, budovaného 

parku v lokalitě Hořejšího rybníka, aj. 

 

Akce je naplánována s místem setkání u hasičské zbrojnice od Lhotka od 8:00 hod. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

      Elektrický proud – poruchy 840 850 860   Nemocnice Hořovice  311 551 111 

      Voda   800 100 663   Dětská pohotovost Příbram  318 641 307 

      Starosta obce Lhotka  721 084 881   Velitel hasičů Lhotka  608 454 389 

 

L://PATRIOT/Lhotka/11_Zpravodaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/lhotka@oulhotka.cz
http://www.oulhotka.cz/


Dopravní omezení v souvislosti s investicemi do dopravní infrastruktury: 

 

Ulice Větrná (V Koutě/Hořejší a propojení ulic V Koutě a Bezdědická) 
Po aktuálně dokončované obnově komunikací v obci Lhotka v ulicích Ke Dvoru a Pod Lesem bude obnova 

komunikací pokračovat v ulici Větrná. Podaná žádost o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj - podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 - DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací, byla v rámci hodnocení akce 

Obnova místní komunikace v ulici Větrná zařazena do tzv. zásobníku projektu. Vzhledem k úspoře finančních 

prostředků v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 byly na tuto akci uvolněny finanční 

prostředky a  vydána Registrace akce. Časový harmonogram počítá s realizací v průběhu září 2018 (společně 

s opravou ulice V Koutě/Hořejší a propojení ulic V Koutě a Bezdědická). Samotné zahájení prací je 

předpokládáno v pátek 14. 9. 2018, kdy bude provedeno frézování vybraných částí v předmětných ulicích. Navazující 

harmonogram počítá s výškovou úpravou kanalizačních šachet, vodovodních šoupat a úpravou podkladních vrstev. Finální 

asfaltová vrstva by měla být pokládána na počátku října 2018. Definovaný harmonogram bude upřesněn prostřednictvím 

veřejného rozhlasu. 

Upozorňujeme proto občany na související dopravní omezení v daných ulicích !!! Po dokončení dané akce je 

plánováno umístění dopravního značení v ulici V Koutě / Hořejší a u hasičské zbrojnice, vč. dokončení osazení svislého 

dopravního značení „Pozor děti“.  

 

Parkovací stání u prodejny COOP 
V souladu s rozpočtem pro rok 2018 byla zahájena stavba parkovacích stání v obci Lhotka, která opět 

rozšíří stávající nabídku parkovacích stání v obci o další místa. Akce je další etapou v rámci zlepšování dopravní 

situace a bezpečnosti na místních komunikacích. Plánovaný záměr navazuje na dříve vybudovaná parkovací stání 

v křižovatce ulic Hořejší a K Sáhovce (10 parkovacích stání), parkovací stání v ulici Hořejší (5 parkovacích stání) 

a v ulici Ke Hřišti (7 parkovacích stání). U prodejny COOP tak vznikne 6 parkovacích stání včetně pilotní 

realizace místa na tříděný odpad (plast, papír, sklo, aj.). Harmonogram počítá s dokončením dané akce 

v termínu 10/2018. 

 

Obnova polní cesty 
V termínu od 11.9.2018 bude pokračovat obnova polní cesty směrem na Bezdědička (ulice V Koutě - k lesu). 

Záměrem je obnova polní cesty, respektive jejího dílčího úseku, která bude zaměřena na odstranění závad, opotřebení 

a poškození vybraného úseku polní cesty, která byla předmětem realizace jednoduchých pozemkových úprav před rokem 

2006. Oprava bude probíhat s ohledem na požadavky parametrů polních cest z hlediska pohybu moderní 

zemědělské techniky a únosnosti polních cest, resp. požadavků na konstrukce vozovek pro moderní zemědělskou 

techniku. Součástí záměru je rovněž eliminace nátoku tok do intravilánu obce Lhotka v rámci významných srážko-

odtokových epizod. 

Základním parametrem je šíře komunikace, která není doposud v terénu dodržena – zanesena erozními 

smyvy, došlo k destrukci krajnic, atd. V rámci obnovy uvedeného úseku je plánováno opětovně obnovit původní šíři a opravit 

lokální poruchy tělesa komunikace. Akce bude provedena za finanční podpory Ministerstva zemědělství - 129 666 Údržba 

a oprava polních cest.  

Zálohové platby za stočné - kanalizace 

 Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové 

kanalizace v obci Lhotka. Zálohové platby, tentokrát za třetí čtvrtletí roku 2018, by měly být uhrazeny do 20. 

9. 2018 zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu).              

 Ve vazbě na podmínky poskytovatele dotace - SFŽP i skutečnost, že obec Lhotka již není plátcem 

DPH, informujeme občany, že dílčí vyúčtování stočného bude provedeno k termínu 31.12.2018. Daná skutečnost vychází 

z požadavku poskytovatele dotace na vodohospodářskou infrastrukturu (kanalizaci), který spočívá v časové synchronizaci 

s kalendářním rokem. Nevyvstanou tak komplikace při dílčích hlášení na Ministerstvo zemědělství (IČME, IČPE) a při 

předkládání monitorovacích zpráv k samotnému poskytovateli dotace (SFŽP).  

 K výše uvedenému datu (31.12.2018) budou ze strany obce Lhotka zajištěny stavy vodoměrů, přičemž samotné 

vyúčtování by bylo provedeno na přelomu února/března. V rámci vyúčtování stočného bude rozeslán i zálohový kalendář na 

příští rok (2019) a to tak, aby k termínu do 20.3.2019 již bylo možné hradit první zálohy pro rok 2019.  

 Žádáme proto vlastníky nemovitostí (plátce faktur), aby v rámci závěrečné zálohy roku 2018, tj. k termínu 20.12. 

2018 provedli úhradu zálohové platby ve výši, jako tomu bylo v případě úhrady předešlých záloh v roce 2018. V případě 

vlastníků (plátců faktur), kteří hradí prostřednictvím složenky, bude úhrada provedena až při závěrečném vyúčtování na 

přelomu února a března 2019. 

Svoz odpadu  

Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 10. 2018 bude svoz komunálního odpadu probíhat opět 

v zimním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x týdně. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále zůstává středa. 

Odkládání elektro odpadu u Hasičské zbrojnice je pozastaveno. Aktuálně probíhá příprava nového sběrného místa 

pro elektroodpad. Bližší informace budou poskytnuty v dalším čísle Lhoteckého zpravodaje. 

  


