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Zápis ze zasedání osadního výboru Lhota ze dne 18. 12. 2019 

  

předseda:  

Richard Bergmann  

přítomní členové: 

Tomáš Oždian 

Petra Špatenková 

Tomáš Matyska 

Jana Křečková 

Jakub Semerák 

Pavel Kulda 

Kamil Regner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omluveni:  

Tomáš Matyska 

Hana Škodová (MD)

za Město Červený Kostelec: 

místostarosta Jiří Regner 

 

Zasedání zahájil předseda osadního výboru (dále jen „OV“), který přivítal i místostarostu Města 

Červený Kostelec. 

 

Kladně bylo hodnoceno plnění některých našich návrhů, dle zápisu OV ze dne 17. 9. 2019.  

Proběhla i obhlídka území Lhoty starosty Ing. Petráka a předsedy OV dne 9. 10. 2019  zaměřená 

především na podněty OV a ověření uváděných skutečností v terénu.  

 

Některé podněty jsou dále v řešení nebo s jejich realizací Město do dalších let počítá. Některé akce 

jsou zahrnuty do územního plánu města, jiné jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu nebo se čeká 

na odborný posudek, zpracování studie od městského architekta a následné projektové dokumentace 

před  vlastní realizací staveb. 

 

U školního hřiště ve Lhotě byl radou Města odsouhlasen rozpočet na potřebné investice 

k vybudování kluziště (dřevěné bednění atd.). Vlastní realizace se uskuteční v roce 2020, tedy bude 

možnost bruslení až od příští zimy. Proběhla zde rekonstrukce stávajícího dřevěného objektu. Je 

zde veřejné osvětlení, jeden stožár svítí i v noci a to s ohledem na lepší ochranu této plochy před 

vandaly. Doporučujeme provést vhodnou regulaci osvětlení (tlumení) tak, aby nebyli nadměrným 

světlem obtěžováni obyvatelé v okolních rodinných domech. Rovněž zde doporučujeme doplnit 

další herní prvek – houpací hnízdo - s ohledem na volnou kapacitu stojanu na dětském hřišti.  

V ul. Zemědělská byla provedena úprava zdevastovaného povrchu vozovky tak, aby byla lepší a 

bezpečnější průjezdnost a průchodnost této komunikace. Jde zatím o provizorní řešení,  proto je 

třeba do budoucna počítat i nadále s kvalitnějším povrchem této komunikace. 

V ul. Bratří Čapků byla na podnět OV provedena úprava zeleně (trávník, vrostlé stromy) u školní 

družiny a podél komunikace, kde větve keřů, stromů zasahovaly do vozovky. Dle vyjádření 

místostarosty bude ještě provedena úprava keřů, které rovněž zasahují do vozovky, za křižovatkou 

u Špeldů, u rodinného domu (fotodokumentace Městu předložena). Současně je třeba upozornit na 

skutečnost, že je povinností majitelů objektů provádět úpravu zeleně, (stromů, keřů) na jejich 

pozemku tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost vyčnívajícími větvemi do vozovky. 

Pěšinka u Coblů - Město zde nechalo provést oplach hrubých nečistot (větších kamínků) a následně 

byla provedena i úpravu nerovností hrubým zásypem. S konečnou kvalitní úpravou povrchu se 

počítá, dle vyjádření místostarosty, v roce 2020. Bezprostředně po realizaci plánované akce 

společností ČEZ do předmětného pozemku (jaro 2020). 



Osadní výbor Lhota za Červeným Kostelcem 

2 
 

Intenzita osvětlení z reklam v průmyslové zóně byla snížena pro noční období. 

Okolí nádraží ČD – řeší se odkup pozemků a staveb, zpracovává se studie architektů 

Prostor u křížku Sociální podnik Pro-Charitu – zpracování studie prostoru, odborné posouzení 

stavebního stavu křížku (vyhodnocení, zda je třeba provést opravu).  

Oprava mostků U Coblů, U zahradnictví, U Semeráků (zábradlí) – záměr opravy pokračuje. 

Nevyhovující odkanalizování části Lhoty, které brání opravě hlavní komunikace ul. Bratří 
Čapků –  studie posuzující možnosti realizace odkanalizování bude do roku 2020, dle vyjádření 

místostarosty, v roce 2021 bude zpracována projektová dokumentace. Povinností majitelů objektů 

v této části Lhoty bude zajištění vyhovující likvidace odpadních vod dle platné legislativy.  

S ohledem na skutečnost, že tato hlavní komunikace není v dobrém stavu, což se projevuje hlavně 

v zimním období, kde v nerovném povrchu silnice po tání sněhu zůstávají obvykle velké kaluže, 

které z vozovky neodtékají, a protože zde chybí části chodníků, tedy chodci musí na vozovku, 

doporučujeme pravidelné odklízení sněhu na hlavní komunikaci ul. Bratří Čapků po celé 

délce směr Rtyně v P.  již v této zimní sezóně. Mnohdy se provádí rozhrnutí sněhu na vozovce 

technikou pouze ke křižovatce u Špeldů, pak se upravuje povrch (solení) na cestách v kopcích (směr 

k vlakovému nádraží) a komunikace směr na Rtyni v P. se často neprohrnuje (nebo jen při sněhové 

kalamitě). Rozbředlý nevyhrnutý sníh po celé délce vozovky pak způsobuje zhoršenou průjezdnost 

pro dopravní obsluhu této části Lhoty a také zhoršený průchod chodců, kteří zde využívají jednu 

z možností vycházkových tras směrem na Rtyni v P.. OV doporučuje prověřit vyhlášku o zimní 

údržbě komunikací. 

 

Vybudování dalšího chodníku od základní školy k ul. 17. listopadu (křižovatka u sv. Jana), 

projektová dokumentace bude zpracována v roce 2020, dle schváleného rozpočtu, realizace stavby 

bude  v roce 2021. Proběhne i změna umístění sloupů veřejného osvětlení. OV žádá o informace 

v průběhu projektové přípravy a to v takové fázi, aby bylo možné případné připomínky OV 

zapracovat do projektu. 

Provoz na silnici ul. 17. listopadu (nedodržování rychlosti v jízdě) je monitorován, bude 

zpracován závěrečný výstup a v případě nutnosti  budou přijata vhodná opatření. 

Chodník  od 9. Křížů k Obalovně – realizace bude v roce 2020. 

Ul. Výslunní I. a II. – oprava poškozené komunikace zařazena do rozpočtového výhledu.  

Komunikace od Matysků a od Bubeníčků k rybníku Balaton – směr Lipky – bylo by velmi 

vhodné provést opravu povrchu komunikace od Bubeníčků. Osvětlení se bude řešit, dle slov 

místostarosty, až po zpracování územní studie, která je daná Územním plánem. 

OV byl informován o dílčích změnách územního plánu, které jsou jako soubor předloženy 

zpracovateli na územní plánování do Náchoda.  

Městu Červený Kostelec byla předložena žádost na finanční podporu Lhotského posvícení pro 

všechny spoluobčany Lhoty v částce 8 tis. Kč s detailním rozpočtem a harmonogramem akce. 

Děkujeme  Městu předem za vstřícnost a vhodnou propagaci akce. 

 

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

V elektronické podobě na stránkách Města Č.K. ve složce osadní výbory. 

 

Všem spoluobčanům přeje osadní výbor Lhota do roku 2020  hodně zdraví a životní pohody! 

 

Zapsala: Jana Křečková 


