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Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka 

Závěrečná kontrolní prohlídka akce Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka se uskuteční ve 

druhé polovině měsíce května 2017. Akce je financována za podpory Ministerstva zemědělství, odboru vody 

v krajině a odstraňování povodňových škod – jako správce programu 129 290 Podpora opatření na drobných 

vodních tocích a malých vodních nádržích.  

Při rekonstrukci byl původní nátokový objekt odstraněn včetně opevnění nátokového koryta 

a nahrazen novou monolitickou monolitickou šachtou (SO 01 Nátokový objekt). Oprava hráze a břehů 

spočívala v odstranění původního opevnění (S02 Rekonstrukce hráze a břehů). V neposlední řadě bylo 

provedeno odbahnění přebytečného sedimentu (SO 03 Odbahnění) a rekonstrukce spodní výpusti (SO 04 

Spodní výpust). 

 

Očkování psů 

Obecní úřad Lhotka informuje občany, že dne 11. 5. 2016 proběhne pravidelné očkování psů proti 

vzteklině. Očkování bude probíhat před místní prodejnou COOP od 18.00 – 18.30 hod. 

 

Koupě pozemků ve sportovním areálu obce Lhotka 

Na počátku května 2017 byl Katastrálním úřadem zavkladován převod pozemků ve sportovním 

areálu obce Lhotka.  Obec Lhotka se tak stala vlastníkem pozemků i zbývající části sportovního areálu, 

včetně přístupové komunikace a části vodní nádrže. 

Zastupitelé obce Lhotka přijímají návrhy na navazující možnosti využití předmětných pozemků 

z řad veřejnosti. 
 

Svoz nebezpečného odpadu 

Dne 13. 5. 2017 se koná svoz nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se uskuteční v 

pátek 12. 5. 2017 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 

Svoz velkoobjemového odpadu - kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven před Hasičskou 

zbrojnicí dne 19. 5. 2017 v odpoledních hodinách. Odvoz kontejneru je naplánován na 22. 5. 2017 v ranních 

hodinách. 

Kuželkáři se děkují za spolupráci JSDH Lhotka 

 Kuželkáři Tělovýchovné jednoty Lhotka děkují jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka za 

zapůjčení dopravního automobilu pro přepravu hráčů k jednotlivým zápasům na soupeřových hříští v rámci 

Krajského přeboru II. třídy, kterého se oba týmu TJ Lhotka v minulém soutěžním roce zúčastnily. 

Výstavba technické infrastruktury v lokalitě „Z1 – Na Výsluní“ 

V lokalitě „Z1 – Na Výsluní“ bude kolaudována závěrečná etapa výstavby technické infrastruktury - pozemní 

komunikace. Závěrečná kontrolní prohlídka navazuje na již zkolaudované části vodohospodářské 

infrastruktury (vodovod, dešťová a splašková kanalizace) a realizaci distribuční sítě ČEZ, vč. veřejného 

osvětlení.  

Místní komunikace byla provedena v parametrech obytné zóny včetně parkovacích stání a 

samostatných sjezdů na jednotlivé stavební parcely. Komunikace je klasifikována jako veřejná místní komunikace funkční 

skupiny D – se smíšeným provozem (obytná zóna). Po kolaudaci bude uvedena komunikace k užívání. 

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 
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Pozvánka na turnaj 

Tělovýchovná jednota Lhotka si dovoluje pozvat širokou veřejnost na další ročník turnaje 

v ŽIVÉM stolním fotbale. Turnaj se uskuteční 3. 6. 2017 ve sportovním areálu obce 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 parkovacích stání  

Za podpory Středočeského kraje z Fondu cestovního ruchu - Oblast cestovního ruchu bude 

v průběhu května dokončena 3. etapa parkovacích stání v obci Lhotka. Navazuje na předešlé výstavby - 

v křižovatce ulic K Sáhovce/Pod Lesem/Hořejší (1. etapa) a výstavbu parkovacích stání v ulici Hořejší (2. 

etapa). V ulici Ke Hřišti bude vybudováno sedm parkovacích stání. V letošním roce je počítáno ještě se 

vznikem nových parkovacích stání v ulici Plešivecká – u prodejny COOP. 

Dešťovka 

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti 

i na zahradě. Cílem poskytovatele (Ministerstvo životního prostředí) je motivovat vlastníky a stavebníky 

domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody 

z povrchových a podzemních zdrojů. Elektronický příjem žádostí začíná 29. května 2017, přičemž 

žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace (100 milionů Kč). Bližší informace 

jsou k dispozici na www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/. 

Akceptace žádosti o podporu ze SFŽP 

Dne 30. 03. 2017 byla akceptována žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: 

Obnova a založení nových ploch zeleně v obci Lhotka. Konečný výsledek hodnocení by měl být znám na počátku 

června 2017. Předmětem žádosti je obnova zeleně v ulici K Sáhovce, výsadba dřevin pod Dolejším rybníkem, 

stejně jako zdravotní řezy stávajících dřevin v intravilánu obce Lhotka.  

Obec Lhotka nechala za účelem posouzení zdravotního stavu vzrostlých stromů zpracovat dendrologický 

posudek – bližší informace jsou k dispozici zde http://www.oulhotka.cz/index.php/zivotni-prostredi. 
 

Výstavba vodních ploch se 100% podporou 

 Opětovně podaná žádost o dotaci na výstavbu vodních ploch do 55. výzvy Operačního 

programu životního prostředí prošla úspěšně prvním kolem hodnocení, kdy byly kontrolovány 

ekonomické parametry žádosti. 

 K opakovanému podání žádosti přiměla zastupitele nabízená 100% podporu na realizaci 

předmětných akcí, včetně možnosti zažádat o pokrytí nákladů na koupi předmětných pozemků, které 

může činit až 10 % přímých realizačních nákladů. Termín uveřejnění výsledků je předpokládán 

v 7/2017. V případě podpory je realizace naplánována na 4Q roku 2017. 
 

Revitalizace Višňovky 

Podaná žádost o podporu revitalizace Višňovky, výsadbu dřevin podél polních cest a výsadbu dřevin u 

současně budovaného parkovacího stání v ulici Ke Hřišti, prošla stejně jako žádost na výstavbu vodních 

ploch prvním kolem hodnocení. Harmonogram hodnocení / uveřejnění výsledků je rovněž předpokládán 

v 7/2017. 
 

Fondy Středočeského kraje 

Zastupitelé v letošním roce připravili žádosti o podporu do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 

složek IZS a Fondu sportu, volného času a primární prevence. Předmětem žádosti z Fondu  podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS je zakoupení dýchacích přístrojů pro členy JSDH obce Lhotka. 

V případě Fondu sportu, volného času a primární prevence je předmětem žádosti Multifunkční hřiště Lhotka. V současné době 

prošly obě žádosti formální kontrolou. 

Národní dotace – Ministerstvo zemědělství 

V příštím čísle zpravodaje by již měly být k dispozici výsledky dotačních titulů Ministerstva zemědělství, 

kam byly podány žádosti na obnovu stávajících staveb ve vlastnictví obce Lhotka, vytvoření adekvátních míst 

pro pasivní odpočinek místních občanů – obnova mobiliáře (lavičky, stoly), včetně vybudování odpočinkového 

altánu, i žádost na obnovu stávajících polních cest. 
 

Společenská rubrika  

V měsíci květnu 2017 oslaví významné životní jubileum: 

Kunst Vratislav  Hejduková Jiřina  Plott Josef  

K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let 

mnoho zdraví a spokojenosti. 
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