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Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 1.6.2021

  

předseda:  

Richard Bergmann  

členové: 

Tomáš Oždian  

Petra Špatenková  neúčast omluvena 

Tomáš Matyska 

Jana Křečková 

Jakub Semerák 

Pavel Kulda 

Kamil Regner neúčast omluvena 

Tomáš Matyska 

Hana Škodová (MD) neúčast omluvena

za Město Červený Kostelec: 

místostarosta Jiří Regner 

 

Po úvodním slově předsedy byly vyhodnoceny podněty z minulých zápisů, ke kterým se 

vyjádřil místostarosta. 

 

1) údržba komunikace ve Lhotě pro zimní období 

Místostarosta věc projednal s odborem pro místní hospodářství, dle potřeby se bude řešit 

aktuální situace s ohledem na klimatické podmínky pro zimu 2021/22  

 

Občané mohou využít pro své připomínky nebo podněty aplikaci Mobilní Rozhlas nebo přes 

webové rozhraní ZmapujTo. Systém se postará o předání podnětu konkrétní samosprávě, tedy 

Městu Červený Kostelec, který je bude řešit.  

 

2) posvícení ve Lhotě – OV se opět zapojí do příprav posvícení spolu s dobrovolníky a hasiči 

Lhota s tím, že Město Červený Kostelec bude opětovně požádáno o finanční příspěvek a 

budeme rádi, když naší žádosti bude vyhověno, neboť zájem ze strany občanů Lhoty o znovu 

pořádání posvícení je již teď veliký. Program, včetně spolupráce s dětmi (jejich vystoupení) MŠ 

a ZŠ se bude upřesňovat ve spolupráci s nimi. 

 

3) kanalizace a oprava komunikace v ul. Zemědělská – záměr Města řešit tuto investici trvá, 

realizace bude až nejdříve v roce 2022. 

 

4) školní hřiště Lhota – děkujeme správci hřiště p. T. Ožďanovi za iniciativu při řešení 

vhodného vybavení pro přípravu ledové plochy v zimních měsících pro rok 2021/2022. 

OV navrhuje doplnění hřiště o 2 desky s koši na basketbal.  

 

5) komunikace ul. Bratří Čapků – dosud není rozhodnuto o případné dotaci k zajištění nového 

povrchu hlavní komunikace. Město řeší i podané žádosti jednotlivých uživatelů objektů nad 

potokem k připojení na  veřejnou kanalizaci. 

 

6) křižovatka u  železničního přejezdu – zatím ani do budoucna se nenašlo vhodné řešení pro 

bezpečnější projití chodců přes tuto křižovatku. 
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7) osvětlení od Balatonu k Matyskům  - Město hledá shodu s majiteli pozemků k zamýšlené 

realizaci, zatím není zpracována ani studie. Vyhovující by bylo sloučení akce i s novým 

osvětlením cesty od Drahoňovských k Balatonu s ohledem na skutečnost, že komunikace je 

hojně využívána občany z Lipek a okolí při cestě na vlakové nádraží. 

 

8) osvětlení u železničního viaduktu Lhota – záměr Města se realizuje v souladu s 

nutnými vyjádřeními a nutným souhlasem všech zúčastněných, včetně ČD. 

 

9)  sokolovna Lhota – místostarosta se odkázal na jednání starosty, který se ve věci angažuje 

při společných jednání se všemi zainteresovanými, bližší informace nebyly dány. Jedná se o 

zajištění nutných oprav pro zachování prostoru pro výuku TV v ZŠ Lhota a o získání dotací i 

pro vhodné vybavení tělocvičny. 

 

10) fotbalové hřiště Lhota – hromadění trávy, která není z okolí hřiště odvážena. Místostarosta 

sdělil, že Město bude hledat řešení, nabízí se i možnost využití dalšího mobilního kontejneru 

na biologický odpad. Město bude zvyšovat jejich počet pro Červený Kostelec, hlavně pro 

okrajové části města. 

 

11) Mateřská škola Větrník – podnět na nevyhovující a zastaralé venkovní hrací prvky. Dle 

sdělení místostarosty ředitelka MŠ již jedná o finanční podpoře ve formě dotace na vyhovující 

nové vybavení. 

 

12) mobilní kontejner na biologický odpad – současné umístění kontejneru u křižovatky u 

Špeldů, s ohledem na zamýšlenou úpravu tohoto prostoru, (navrácení účelu původní návsi 

s příslušným vybavením a výsadbou), bude do budoucna toto umístění nevyhovující. OV 

navrhuje pak přemístění kontejneru k žel. viaduktu, kde jsou již nyní umístěny nádoby na odpad 

a je zde zpevněná komunikace, tedy lepší přístup při transportu kontejneru.  

 

13) mostky u potoka – OV Lhota doporučuje jejich kontrolu a odstranění (zatím) drobných 

závad, aby v budoucnu nebylo potřeba finančně náročnější opravy. 

 

14) lavičky – navrhujeme zvýšení počtu laviček u hlavních komunikací, např. v ul. 

17.listopadu, je dlouhá a je zde pouze 1 lavička. Dále v ul. Bratří Čapků směr Rtyně 

v Podkrkonoší apod. 

 

15) odpadové koše pro psí exkrementy i pro běžný odpad – navrhujeme doplnění četnosti košů, 

např. v ul. Bratří Čapků, kde směr Rtyně v Podkrkonoší je cesta hojně využívána pro turistiku 

v doprovodu jejich psů. Dále u pěšiny u potoka Olešnice od ulice Zemědělská 

 

16) Polní cesta z Lipek do ul. Bratří Čapků – je vedena jako cyklostezka. Její stav je značně 

nevhodný pro využití dětmi, nebo méně zdatnými cyklisty. OV Lhota doporučuje částečné do 

štěrkování a výspravu velkých nerovností. 

 

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

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

 

Za OV Lhota:  Richard Bergmann 

Zapsala:  Jana Křečková 


