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Zápis z korespondenčního jednání osadního výboru Lhota ze dne 13. 10. 2020 

  

předseda:  

Richard Bergmann  

členové: 

Tomáš Oždian 

Petra Špatenková 

Tomáš Matyska 

Jana Křečková 

Jakub Semerák 

Pavel Kulda 

Kamil Regner 

Tomáš Matyska 

Hana Škodová (MD) 

za Město Červený Kostelec: 

místostarosta Jiří Regner 

 

Zasedání osadního výboru (dále jen „OV“), proběhlo díky Coronavirové situaci 

korespondenčním způsobem, kdy informace ze strany vedení města k jednotlivým navrženým 

bodům byly rozeslány všem členům OV místostarostou. V zápise jsou pak pro přehlednost 

označeny modrou barvou a kurzívou. Připomínky OV pak barvou cihlovou a kurzívou. 

Následně byl návrh zápisu odeslán všem členům OV a ti se k němu měli možnost vyjádřit. Poté 

byl zápis předán vedení města k projednání. 

 

Kontrola rozpracování nebo plnění či neplnění jednotlivých bodů z minulých zápisů OV. 

 

Úprava okolí u nádraží ČD – místostarosta uvedl: 

Proběhla řada jednání o odkupu dalších pozemků a budov již s ředitelem Správy železnic. Nově 

dohodnut další převod pozemku po demolici budovy váhy, který by měl proběhnout v příštím 

roce. K demolici jsme se již za Město Červený Kostelec vyjadřovali jako majitel dotčeného 

pozemku a provede SŽ. K zadání studie revitalizace přednádražního prostoru potřebujeme určit 

zájmové území, což závisí také na výsledku těchto jednání.  

 

OV upozorňuje na zarůstající chodník v okolí bývalé nádražní restaurace a přilehlého „parku“ 

viz. bod níže Návrh na další aktivity 

 

Místní komunikace - pěšinka „U Coblů“ – provedeno zpevnění komunikace – akce po dvou 

letech ukončena. 

 

Chodník obalovna – 9.křížů akce ukončena 

 

Prodloužení chodníku od 9 Křížů směrem do Rtyně - rozpracováno 

Vyjádření místostarosty: 

Proběhlo jednání se starostou Rtyně v Podkrkonoší s panem Šustrem. Představil nám 

architektonickou studii, která ale naráží na nesouhlas dotčených vlastníků. Hledáme společné 

řešení, která povedou k návaznosti obou lokalit. 
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Mostky U zahradnictví, U Semeráků (zábradlí) – záměr opravy pokračuje – rozpracováno  

 

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

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

Místostarosta uvedl: 

stále probíhá monitorování v rámci Svazku obcí Úpa dopravním odborem v Náchodě. 

 

Je dobře, že město hledá řešení, jak zpomalit provoz na předmětné komunikaci, ale řešení se 

může nalézt za několik let. Je třeba tento podnět řešit rychleji. 

 

Školní hřiště Lhota v zápise ze dne 18. 12. 2019 a následné požadavky z 9.6.2020 - OV 

doporučuje zajištění gumového povrchu u kolotoče, neboť četnou frekvencí je zemina kolem 

kolotoče zbavena travního povrchu, při zvýšené vlhkosti po dešti jsou zde kaluže, které 

nevysychají. Místostarosta uvedl: 

gumový povrch kolem kolotoče na hřišti se dělat nebude, protože může být zdravotně 

závadný: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/619700/toxicke-nebezpeci-na-hristich-

gumove-povrchy-mohou-travit-deti-varuje-lekarka.html -  uzavřeno! 

 

Hlavní komunikace ul. Bratří Čapků, kanalizace.  
Místostarosta uvedl: 

Souvisí s připravovaným odkanalizováním nemovitostí ležících na levém břehu potoka 

Olešnice. 

 

OV navrhuje částečnou opravu, případně vyhlášení možného nejzazšího termínu připojení 

nemovitostí do kanalizace a následně opravit povrch s podmínkou zákazu vstupu do 

opraveného tělesa cesty po určitou dobu. Případné následky za nesprávné likvidování odpadů 

si nese každý majitel nemovitosti sám.  

 

Komunikace ul. Zemědělská, kanalizace - Informace z 9.6.2020 - I nadále doporučuje OV, 

při řešení odvedení dešťových vod v ul. Zemědělská, zpevnit povrch komunikace p.č. 842/2 a 

842/1 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, stejně jako upravit, vyčistit terén p.č. 889/150 a 

889/152 směrem k potoku Olešnice tak, aby byla stávající struha pro záchyt dešťových vod 

zachována. Současný stav je nevyhovující, zadržování vlhkosti v neupraveném bahnitém terénu 

je zdrojem, kromě jiného, nepříjemného zápachu.  

Místostarosta uvedl: 

K zpevnění komunikace došlo, ale nynější stav v tomto deštivém počasí si možná vyžaduje další 

zpevnění? Budoucnost strouhy je závislé na výsledku řešení odkanalizování dešťových vod v ul. 

Zemědělská, jejíž řešení se projektově zpracovává a realizace bude probíhat současně. 

Nejpravděpodobnější řešení podle odboru životního prostředí bude odvedení přímo do potoka 

Olešnice, a tím by strouha sloužila už jen jako tokový protipovodňový vsakovací průlez, jehož 

existence je zbytečná z důvodu návaznosti na zatravněnou plochu. 

 

V případě, že by se popsané kroky místostarostou realizovali na jře 2021 pak je vše v pořádku. 

Jestliže tomu tak nebude, je potřeba znovu zajistit zpevnění předmětné přístupové komunikace 

k nemovitostem a sanovat prostor strouhy, aby nedocházelo k usazování sedimentů v prostoru 

strouhy. 

 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/619700/toxicke-nebezpeci-na-hristich-gumove-povrchy-mohou-travit-deti-varuje-lekarka.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/619700/toxicke-nebezpeci-na-hristich-gumove-povrchy-mohou-travit-deti-varuje-lekarka.html
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Komunikace od Balatonu k Matyskům její stav a plán znovuotevření komunikace. Informace 

z 9.6.2020 - opravu propadlého propustku bude zajišťovat Město, majitel pozemku chce omezit 

průjezdnost cesty, cesta by měla sloužit pouze pro pěší, nebo cyklisty.  Bude projednáno 

v dopravní komisi Města.  

Místostarosta uvedl: 

Probíhá proces povolení k umístění odsouhlasených dopravních značek. Teprve potom dovolí 

vlastník dotčeného pozemku opravu.  – rozpracováno! 

Vyjádření Dopravní komise: 

Osazení DZ „průjezd zakázán“ od Balatonu po kapličku ve Lhotě.  
DK projednala žádost pana Bejra a pana Matysky na omezení dopravy od Balatonu po kapličku 

ve Lhotě.  

Usnesení 2020/1/12  

Členové dopravní komise doporučují osazení DZ „Průjezd zakázán“ od Balatonu po kapličku 

ve Lhotě. 

 

Hustotu dopravy a nepřiměřenou rychlost cyklistů v ulici Zemědělská od MG Italy 

k městskému zahradnictví 

Vyjádření Dopravní komise: 

Bod č. 3/11  
DK projednala Podnět osadního výboru ve Lhotě - zklidnění lokality ul. Zemědělská. Navrhují 

umístění DZ "průjezd zakázán" na 4 místech. Je to z důvodu toho, že došlo k extrémnímu 

nárůstu dopravy osob, které jsou zaměstnány v průmyslové zóně.  

Dopravní komise: nedoporučuje omezit průjezd, jelikož místní komunikace ze své 

podstaty mají sloužit pro místní dopravu obyvatel z místa A do místa B. DK se nedomnívá, 

že by tyto „boční“ komunikace využívali zaměstnanci průmyslové zóny z jiných měst.  

Bod č. 3/12  
DK projednala návrh na umístění retardéru před domem čp. 266 Lhota, z důvodu omezení 

rychlosti cyklistů jedoucích z kopce. Podnět z osadního výboru ve Lhotě.  

Dopravní komise: nedoporučuje z důvodu zjevného nebezpečí nehody, především za tmy.  

Hlasování 4-0-0 

 

Pokud není ze strany města snaha omezit hustotu provozu na místní komunikaci, je zapotřebí 

rozšířit a doplnit nevyhovující veřejné osvětlení. Na úzké cestě se pohybují chodci, cyklisté a 

automobily. Je problém bez zastavení vozidla minout cyklistu. V noci je naprosto nedostatečně 

osvětlená a komunikace je nebezpečná jak pro chodce, tak i pro cyklisty (často jezdí rychle a 

ještě bez světla). 

 

Úprava zeleně ve Lhotě. Hlavně zeleň, kde není možno díky ní ani využít chodníky či cesty 

(od bývalé nádražní restaurace po křižovatku u Agrika, bytovky u Berků po Pro-Charitu). 

Jedná se v řadě případů i o zeleň přesahující ze sousedících pozemků. K odstraňování jsou 

často opakovaně vybízeni jejich majitelé. Město nemůže svévolně ořezat přečnívající zeleň 

bez svolení majitele. 

 

OV žádá vedení města o intenzivnější jednání s vlastníky. V případě ohrožení bezpečnosti na 

komunikaci, má město legislativní možnost zajistit úpravu na vlastní náklady a následně 

vynaložené náklady vymáhat po vlastnících. 

 

Bezpečný přechod křižovatky u žel. přejezdu na 1/14.  
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Bylo také předmětem jednání se Správou železnic. Hledáme nejvhodnější řešení. 

 

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

velmi vhodné provést opravu povrchu komunikace od Bubeníčků. Informace z 9.6.2020 bude, 

dle vyjádření místostarosty,  opravena zásypem děr a v dopravní komisi Města bude 

projednána možnost zde snížit rychlost na 30 km/hod.,  čímž by bylo vyhověno podnětu 

místních občanů.  

Ze strany města je zadaná objednávka na řešení této lokality územní studií, která by měla 

přinést návrh řešení přesného umístění místní komunikace a návrh vedení veřejného osvětlení. 

Vyjádření Dopravní komise: 

DZ 30 km/h kolem rybníka Balaton.  
DK projednala žádost paní Bubeníčkové a manželů Bartenschlagerových, Lipky 1168 na 

umístění DZ 30 km/h kolem Balatonu (u p. Drahoňovského z jedné strany a od Lipek z druhé 

strany)  

Usnesení 2020/1/6  

Členové dopravní komise doporučují po dobu uzavírky ulice Jiráskova umístit přechodné DZ 

„30 km“ dle žádosti.  

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Za dobu opravy Jiráskovy ulice došlo v této popisované části k samovolnému rozšíření 

komunikace na cca 6 m z důvodu velmi špatného povrchu v trase původní komunikace. 

Územní studie bude tuto lokalitu prakticky řešit až za několik let. Je v pořádku, že se tato 

lokalita bude řešit komplexněji, ale do té doby je potřeba komunikaci částečně opravit a 

zajistit návrat do původních míst. Viz. bod níže Realizace. 

 

Další body projednávané na minulých OV 

Vývěska pohřební služby (p. Pich) u křižovatky u sv. Jana – přesunuta na původní místo 

Oprava chodníku od sv. Jána ke křižovatce ulic 5.května a Školní -akce dokončena 

 

V jakém stavu se nachází Návrh akcí do rozpočtu města pro rok 2020? 

 

NÁVRH AKTIVIT DO ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2020 

1.Projekty I.:  
a) Odkanalizování levé části po proudu potoka Olešnice - studie a následné projektové 

stupně dokumentace. TRVÁ 

b) Pokračovat na rekonstrukci chodníku ZŠ Lhota – křižovatka U Jána s případným 

vymístěním VO na protější stranu do „zeleného“ pásu. TRVÁ 

2.Realizace I.:  
a) Oprava místní komunikací Výsluní I. a II. TRVÁ 

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

odbočka z MK od viaduktu k 9. Křížům).  TRVÁ 

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

TRVÁ 
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NÁVRH AKTIVIT DO ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2021 

Z důvodu nerealizování návrhů OV Lhota z roku 2020 předkládá OV radě města velmi zúžený 

návrh doplnění akcí roku 2020. 

1.Projekty II.: 

a) Úprava lhotecké návsi za pomoci osazení urbanisticky vhodných prvků pro vytvoření dojmu 

centra Lhoty, kterým je prostor na p.č. 809/3  v kú Lhota za Červeným Kostelcem  již historicky 

daný. Přikládám podpůrný dopis Lenky Vlčkové, který může sloužit jako vodítko pro slovní  

zadání, které pravděpodobně připraví městský architekt.  

OV doporučuje,  aby na této návsi byly následující prvky  

- lavičky, záhonky s květinami či dřevinami 

- Solitérní pomalu rostoucí strom 

- místo pro vánoční stromek 

- kamenný monument, například kříž či socha 

- dětský prvek např. houpačka nebo něco jiného.  

 

2.Realizace II.:  
a) Oprava místní komunikace od Balatonu k fa. Pro-Charitu v části u louky p.č. 791/1 

v kú Lhota za Červeným Kostelcem. Komunikace se z důvodu špatné průjezdnosti neúměrně 

rozšiřuje na soukromé pozemky, čímž je zabírán neopodstatněně soukromý pozemek. 

b) Oprava místní komunikace u 9. křížů p.č. 875/1 v kú Lhota za Červeným Kostelcem. 

Jedná se o přístup k cyklotrase č. 4094 a její stav je dlouhodobě ve špatném stavu. 

Doporučujeme opravu ještě před začátkem zimy – pro pěší zmenšíme tak riziko poranění. 

c) Oprava místní komunikace p.č. 814 v kú Lhota za Červeným Kostelcem. Lipky – 

Lhota současná cyklotrasa č. 4095díky jarním a letním dešťům je složitě průjezdná zvláště pro 

malé cyklisty.  

 

Návrh na další (finančně méně náročné) aktivity 

a) Úprava zeleně, která zasahuje do veřejných prostor (chodníky, cesty) Prostor u 

vlakového nádraží u bývalé hospody po křižovatku u Agrika, chodník od fa. Pro-Charitu ke 

křižovatce U Jána po obou stranách 

b) Oprava výtluků v místních komunikacích (npř. křižovatka od fa. Buspol ke kapli sv. 

Josefa dělníka) 

Dále měl OV projednat tyto body: 

1) Informace o průběhu a zhodnocení lhoteckého posvícení, které proběhlo 20. 9. 2020 a 

zhodnocení 29. 9. 2020 – protože OV proběhl korespondenčně, tento bod se přesouvá na další 

jednání 

2) Návrh OV Lhota na uskutečnění akce „Advent ve Lhotě“ za účasti dětí z naší ZŠ Lhota 

a dalších sdružení působících v našem OV. Návrh byl předběžně podpořen a bude záležet na 

vývoji onemocnění COVID – 19 a s ním spojenými vládními nařízeními. Individuálně bude 

připravován členy OV Lhota a dalšími dobrovolníky. 

3) Příprava jarního OV za účasti veřejnosti. – protože OV proběhl korespondenčně, tento 

bod se přesouvá na další jednání 

 

 

 

Zapsala: Jana Křečková a Richard Bergmann 


