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Zápis ze zasedání osadního výboru Lhota ze dne 17. 9. 2019 

 

Účast 7 členů z 9 (78%) :  

předseda:  

Richard Bergmann  

přítomní členové: 

Tomáš Oždian 

Petra Špatenková 

Tomáš Matyska 

Jana Křečková 

Jakub Semerák 

Pavel Kulda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omluveni:  

Kamil Regner (mimo ČK) 

Hana Škodová (MD)

za Město Červený Kostelec: 

Místostarosta Jiří Regner 

 

Po zahájení předsedou osadního výboru (dále jen „OV“) bylo projednáno plnění 8 bodů 

z minulého zápisu ze dne 21. 5. 2019. 

 

1. Úprava okolí u nádraží ČD 

Městu Č.K. se daří postupně realizovat odkupování pozemků s výhledem, že v r. 2020 bude 

zpracována územní studie s vymezením zájmového území, včetně finančního zabezpečení 

v rozpočtu Města. Dál platí požadavek OV na zajištění dostatečných parkovacích míst u ČD. 

 

2. Místní komunikace - pěšinka „U Coblů“  

Realizace  úpravy pěšinky se oddaluje s ohledem na požadavek ČEZ umístit zde své  kabely,  

realizace ČEZ do dubna 2020. Dle sdělení místostarosty probíhají jednání s ČEZ o rychlejší 

realizaci této akce. I přes to, město provizorně zajistí do 31. 10. 2019 zpevnění pěšinky tak, 

aby v zimním období byla alespoň provizorně zajištěna bezpečnost chodců. 

 

3. Školní hřiště Lhota 

Pověřený správce hřiště p. Oždian dál bude konzultovat s Městem a kontrolovat realizaci 

nedodělků, především instalaci elektroměru (urgence 18. 9. 2019 u p. Karáska ČEZ), opravu 

„boudy“ (do konce roku výměna dveří, okna, doplnění podhledu a nátěr celého objektu), úpravu 

hřiště na zimní bruslení, instalaci houpačky tzv. „hnízda“ pro malé děti atd. Část nedodělků 

byla již odstraněna. Případné reklamace se uplatňují pouze na vlastní hřiště a dráhu 50m. 

Ostatní úpravy okolí hřiště se řeší ve spolupráci s OMH.  

 

4. Sakrální stavba, památník 

Po dohodě s Městem bude realizována oprava křížku u Sociálního podniku Pro-Charitu 

(výrobna bylinných sirupů), který je na exponovanějším místě a v horším stavu, než původně 

zamýšlená oprava křížku u mostku, u potoka Olešnice. Na památníku obětem 1. světové války 

nebyla shledána nutnost opravy. 

 

 



Osadní výbor Lhota u Červeného Kostelce 

2 
 

5. Úprava prostoru u lípy (loučka u Semeráků), mostky 

Město i nadále bude zajišťovat pravidelnou údržbu zeleně této plochy, realizaci dalších úprav 

nebyla OV doporučena. Poškození mostků ve Lhotě, u městského zahradnictví (konstrukce, 

zábradlí) nebylo dosud Městem řešeno. 

  

6. Hlavní komunikace ul. Bratří Čapků,  komunikace ul. Zemědělská, kanalizace 

Město s kompetentními osobami projednalo možnost odkanalizování všech objektů v ul. Bratří 

Čapků, včetně rodinných domů nad potokem Olešnice. Posuzuje se záměr vybudování dalších 

větví veřejné kanalizace po levé straně toku potoka Olešnice, kam by se majitelé objektů měli 

možnost napojit. Evidence rodinných domů, které nejsou vhodným způsobem 

odkanalizovány, dle platné legislativy, je známa a OV, včetně Města Č.K., apelují na 

majitele těchto objektů, aby se sami iniciativně angažovali v této problematice, vědomi si 

toho, že blokují tím i další úpravu komunikace ul. Bratří Čapků, která se proto tímto i 

nadále odsouvána. Majitelé se vystavují i případným pozdějším represím. 

OV navrhuje RM, aby do rozpočtu města pro rok 2020 zapracovala finanční částku na 

projektovou dokumentaci na kanalizační síť levé části po proudu potoka Olešnice . 

OV děkuje Městu za nový chodník u základní školy, včetně nového veřejného osvětlení 

v tomto místě. Doporučujeme ještě zajistit veřejné osvětlení přímo u vchodu do základní školy 

(např. využít stávající osvětlení nad dveřmi školy, které se nyní v praxi nevyužívá).  

 

V ulici Zemědělská proběhlo na místě jednání občanů se zástupci Města ohledně 

odkanalizování. I nadále je zde část povrchu komunikace hrubě poškozena, je nekvalitní, 

bahnitá s ohledem na navazující svah půdy, ze kterého stéká při dešti voda.  
 

7. Ul. 17. listopadu – nedodržování rychlosti jízdy 

Starosta jednal s příslušnými orgány (Policie ČR) o zajištění kontrol rychlosti jízdy na této 

komunikaci. OV nebyl informován o četnosti kontrol ani o případných návrzích dalšího 

řešení k zajištění bezpečnosti na této komunikaci. Dle slov místostarosty se zajišťuje 

monitoring, který se bude dále vyhodnocovat. 

 

8. Různé  

Starosta jednal o připomínkách OV k průmyslové zóně. OV nebyl informován o výsledcích 

jednání. 

Komunikace od Matysků a od Bubeníčků k rybníku Balaton – směr Lipky – oprava povrchu, 

osvětlení. S realizací se počítá až v roce 2020.  

Dílčí změny územního plánu byly zapracovány.  

 

 

 

 

Zápisy ze zasedání OV jsou umístěny na vývěskách v ul. Bratří Čapků a u Berků.  

 

V elektronické podobě od 5. 9. 2019 i na stránkách Města Č.K. ve složce osadní výbory. 
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Nové podněty OV 

 

Lhotské posvícení 

Iniciativa občanů je rozšířit povědomí o pravidelném lhotském posvícení, které se koná vždy 

třetí neděli v září a jejím účelem, mimo jiné, je i obnovit tradice z minulosti, sdružovat 

spoluobčany, pobavit se. Po několik let se toto již částečně daří, v kapličce je sloužena mše sv., 

pak hraje živá muzika, lidé se mohou občerstvit, pobavit se. Plánem je zapojit všechny občany 

Lhoty, uspořádat na pozemku u Špeldů, tak jako dříve, shromáždění občanů, event. průvod 

Lhotou. OV navrhuje Městu podpořit akci jednak svoji účastí zástupců Města, finanční 

podporou (ta bude s Městem  samostatně projednána – případně podána žádost o dotaci), včetně 

zapůjčení a instalaci laviček k posezení občanů na zmíněném prostranství. 

Za spolupráci Městu předem OV děkuje. 

 

OV doporučuje zvážit možnost odkoupení pozemku (včetně rozpadlé nemovitosti) vedle 

památníku obětem 1. světové války (pozemek Bubeníčkovi), kde by se event. tato veřejná 

shromáždění mohla konat, a celý prostor by se důstojným způsobem zvelebil. 

 

Provoz v Zemědělské ulici 

OV doporučuje monitoring cyklistů v ul. Zemědělská, kteří jezdí z průmyslové zóny, jejich 

počet se zvyšuje. Mnozí jezdí neopatrně, bez ohledu na možnou přítomnost dětí a ohrožení tak 

jejich bezpečnosti. Bylo by vhodné, aby dopravní komise tento podnět projednala a navrhla 

řešení.  

 

Rozšíření sítě chodníků 

OV doporučuje protažení chodníku od 9. Křížů do Rtyně v Podkrkonoší pro pěší, event. úvahu 

o zřízení parkoviště u 9. Křížů pro turisty (směr Vízumburk). Dle sdělení místostarosty je záměr 

s protažením chodníku řešen ve spolupráci se zastupiteli Rtyně v Podkrkonoší. V případě 

parkoviště u 9. křížů byl OV informován o aktivitách, které byly iniciovány v minulých letech, 

bohužel bez větších úspěchů. 

 

Údržba zeleně 

OV požaduje častější úpravu veřejné zeleně u školní družiny ul. Bratří Čapků a v ulici 

Zemědělská. Tráva je zde vysoká, částečně zaschlá. Doporučujeme instalaci odpadkového koše 

na psí exkrementy naproti školní družině. 

 

Bezpečný přechod křižovatky u žel. přejezdu na 1/14 

OV doporučuje řešit přechod pro chodce na křižovatce ul. 17. listopadu u žel. přejezdu ČD, kde 

jsou odpadní kontejnery. Tento přechod by bylo vhodné řešit v rámci studie přednádražního 

prostoru. V tomto prostoru chodci přicházející přes přejezd a následně přes křižovatku (včetně 

dětí ze ZŠ) a není zde vyznačena bezpečná trasa, která by dovedla chodce na navazující 

chodník. 

 

Setkání předsedů OV 

Předseda OV informoval o společně schůzce  28. 8. 2019 všech předsedů OV, kde si předsedové 

vyměnili své zkušenosti. Místostarosta doporučil předsedovi, aby o příští schůzce byl včas 

informován,  rád by se těchto schůzek zúčastňoval. 
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Návrh aktivit do rozpočtu města pro rok 2020 

 

Předseda OV po diskusi s ostatními členy OV doporučil vedení města zařadit do rozpočtu města 

pro rok 2020 tyto akce: 

 

Projekty:  
             odkanalizování levé části po proudu potoka Olešnice - studie a následné projektové 

stupně dokumentace. 

 

Realizace:  
a) pokračovat na rekonstrukci chodníku ZŠ Lhota – křižovatka U Jána s případným 

vymístěním VO na protější stranu do „zeleného“ pásu. 

 

b) Oprava místní komunikací Výsluní I. a II. 

 

c) Oprava místní komunikace na p.č. 863/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem             

(levá odbočka z MK od viaduktu k 9. Křížům). 

 

     d)  Oprava kříže u fa. Pro-Charitu na p.č. 828/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. 

 

 

 

Zapsala: Jana Křečková 
 


