LHOTAK
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10–LHOTA

Program ZMO
20. 6. od 17:30
1. Zahájení, zapisovatel, náv.
komise, ověřitelé
2. Zpráva starostky
3. Rozbor hospodaření
1-4/2020
4. Rozpočtová opatření
5. Kontrola vyúčtování dotací
za rok 2019
6. Dotace 2020 – HOKRA
Lhota
7. Převod VHI – Plzeňský
Sinor
8. Splašková kanalizace –
Remízek
9. Změna vzhledu pietního
místa
10. Návrh OZV – taxislužba
11. Návrh OZV – veř.prostranství
12. Návrh OZV – psi
13. Kontrola plnění usnesení
14. Různé
15. Závěr

Sokolovna
V měsíci květnu byla zkolaudována 1.etapa výstavba sokolovny v našem městském obvodu.
Součástí této etapy byla výstavba zázemí pro
sportovce, tedy šaten se sprchami, sklad pro výčep a klubovna a dále také technické zázemí celé
budovy. Také jsme získali nová parkovací místa
a část přístupové komunikace k budově.
Městský obvod vypsal výběrové řízení na nájemce nových prostor. Tím se stala společnost Elanho s.r.o. se sídlem Pod Dubovkou 119/79, 30100
Plzeň. Prostory budou nájemci v nejbližších
dnech předány. Stavba budovy bude završena
slavnostním otevřením, které je zatím naplánováno na konce srpna. O přesném termínu budete
samozřejmě informováni.

Pošta a balíkovna
Z důvodu velmi malého využití a poměrně značných administrativních úkonů, spojených s provozem balíkovny, jsme se rozhodli její provoz
ukončit. Zastupitelé se také dohodli, že prozatím
odložíme rozhodnutí o zprovoznění Pošty Partner
do roku 2021.
Autor: Zdeňka Hončarová

2. ROČNÍK – ČERVEN 2020

Nejbližší akce
22. 6. 2020 od 17:30

Zastupitelstvo
ÚMO 10

18. 7. 2020 - 19. 7. 2020

Pouť

19. 7. 2020 od 9:30

Annenská mše
Kaplička sv. Anny

1. 8. 2020

Hokra CUP

TJ SOKOL LHOTA
oddíl volejbalistek hledá děvčata
narozená v roce 2009 - 2011
do přípravky, pro více informací:
iveta3martinkova@seznam.cz
+420 724 022 173

Napojení na veřejnou kanalizaci ve Lhotě

Stavební akce společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. s názvem „Odkanalizování Lhoty“ pokračuje zcela v souladu se smluvním harmonogramem. Předpoklad kolaudace kanalizačních stok a čerpacích stanic je ke konci roku 2020. Tento milník bude za součinnosti ÚMO veřejně ohlášen a je důležitý pro samotné napojování obyvatel Lhoty. Před vydáním a nabytím právní moci kolaudace
je napojení na veřejnou kanalizaci nepřípustné.
Projektová dokumentace, o kterou si lidé prostřednictvím smlouvy o spolupráci se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. zažádali, bude k vyzvednutí od 1. 9. 2020 u paní inženýrky Kralovcové na stavebním odboru ÚMO. I přes to, že budou mít občané
k dispozici dokumentaci, není žádoucí, aby do kolaudace probíhala stavební činnost na veřejné části kanalizační přípojky. Tedy
od zaslepení prodloužené odbočky po revizní šachtu na pozemku napojované nemovitosti. Tento úsek v budoucnu provozuje
společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. a její zástupce z provozu kanalizace musí být fyzicky přítomen na místě před záhozem položeného potrubí. Tento úsek kanalizace vč. revizní šachty zároveň musí do detailu splňovat požadavky ve schválené projektové
dokumentaci. Odchylky nejsou přípustné a před povolením vypouštění odpadních vod bude případě vyžadována jejich náprava.
Po kolaudaci předmětné stavby se občané dostaví na zákaznické oddělení naší společnosti, kde s nimi budou podepsány potřebné dokumenty. V případě, že je občan napojen na veřejný vodovod, tak s sebou přinese aktuální stav vodoměru. Následně
dojde k realizaci veřejné části přípojky, její technická přejímka zaměstnancem provozu kanalizace a díky zpětné vazbě na zákaznické oddělení bude podepsána smlouva o stočném ze strany naší společnosti a poštou zaslána občanům.
Postup občanů po podpisu dokumentů opravňujících k realizaci kanalizační přípojky:
1. Na zákaznickém oddělení Vodárny obdrží občan při podpisu příslušné smlouvy územní souhlas s umístěním kanalizační
přípojky.
2. Na podatelnu SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, Klatovská tř. 10 a 12, Plzeň (SVSMP) podá žádost o uzavření
smluvního vztahu pro zvláštní užívání místních komunikací, případně pro uzavírky místních a účelových komunikací (přílohou je situace z projektové dokumentace s vyznačeným a okótovaným místem užívání, kopie územního souhlasu, stanovisko Odboru rozvoje a plánování MMP – bylo součástí projektové dokumentace pro povolení). Výsledkem bude uzavření
Dohody o technických podmínkách a stanovisko správce komunikace k užívání komunikace.
3. Se stanoviskem správce komunikace podá občan, případně firma, která mu bude přípojku realizovat, na ÚMO Plzeň 10 – Lhota, odbor stavební a dopravy žádost o zvláštní užívání místních komunikací a případně žádost o uzavírku místních a účelových komunikací (v oblasti ulice K Sinoru o zvláštní užívání a uzavírku chodníku).
4. Po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání a uzavírce je možné přípojku realizovat.
V rámci projektu je také realizována obnova povrchů, které byly dotčeny stavbou. Obnova znamená, že bude obnoven původní
povrch (tedy tam, kde byl asfalt, bude opět asfalt, kde byla komunikace zpevněna jiným materiálem, bude použito jiného materiálu). Budou dosypány krajnice a budou odklizeny zbytky materiálu či výkopů. Konec stavby je plánován v říjnu 2020, vše by
mělo být v té době hotovo.
Autor: VODÁRNA PLZEŇ a.s. a ÚMO10

