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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z aktuálního dění obce v dnešní nelehké době.
Hned v úvodu Vás můžeme informovat, že byla dokončena výstavba čtyř místních komunikací
v lokalitách určených k výstavbě rodinných domů, a to jedna v Luhách a tři v Prosenicích. Celá akce byla
financována plně z rozpočtu obce a to ve výši 1,15 mil. Kč. Nyní jsou komunikace osazovány dopravními
značkami dle projektové dokumentace a připravujeme jejich kolaudaci.
V říjnu jsme nechali zbudovat nový vodní zdroj vody pro veřejný vodovod Prosenice, který
rozšiřujeme směrem do Prosenické Lhoty. Nový vrt v blízkosti rybníku Hájek je hluboký 80 m a dle
provedené čerpací zkoušky by mohl být vydatný. Byly odebrány vzorky vody na celkový rozbor kvality
vody, ale výsledky prozatím neznáme. Doufáme, že kvalita vody bude vyhovující, tak abychom mohli
provést připojení na současnou novou technologii na úpravu vody v Prosenicích. Video z průběhu vrtání
nového vrtu: https://www.youtube.com/watch?v=Jy9HfCmyuY4 . Nyní máme „téměř“ vydané stavební
povolení na „Rozšíření kanalizace a vodovodu Prosenická Lhota – etapa III.“ Touto konečnou etapou dojde
k propojení všech částí a kompletnímu zasíťování splaškovou kanalizací a vodovodním řádem v části
Prosenice a Prosenická Lhota. K tomuto poslednímu a myslíme si i smysluplnému kroku jsme se rozhodli po
úspěšné žádosti o dotaci na akci „ČOV, kanalizace a rozšíření vodovodu Prosenická Lhota“ z letošního roku.
Občany z těchto částí, a nejen je, čeká „rozkopání“ všech místních komunikací, proto nám přišlo žádoucí
zbudovat kompletně tyto inženýrské sítě. Na část této etapy ještě zpracováváme žádost o dotaci, a pokud
bude úspěšná, můžeme říct, že tato nemalá investiční akce bude celkově profinancována z dotačních a
z vlastních finančních zdrojů obce, tj. bez nutnosti zadluženosti obce bankovním úvěrem. Výstavba by měla
být započata v dubnu příštího roku, zhotovitelem stavby je „Společnost Bross a Hakov“. Z důvodu této
nemalé finanční investice neplánujeme v dalších letech významnější investice bez dotačních zdrojů.
Uvědomujeme si, že s nedostatkem pitné vody se občané potýkají i v ostatních osadách obce. Ani na ně
nezapomínáme a ubezpečujeme Vás, že jsme jako obec zapojeni do projektu k napojení celé obce Prosenická
Lhota (všech 6 osad) na vodovodní přivaděč, který se bude stavět pod plánovanou dálnicí D3.
V minulém zpravodaji jsme informovali, že naše žádost o dotaci na výstavbu bezbariérového
chodníku podél komunikace v Prosenické Lhotě a Prosenicích byla neúspěšná, ale již nyní víme, že platí
přísloví „všechno zlé, je pro něco dobré“. Vzpomeneme-li si na loňské září a říjen, kdy jsme zažívali
obrovský stres při získání pravomocného stavebního povolení na výstavbu bezbariérového chodníku a
vyřízení žádosti o dotaci, přišlo velké zklamání ze zamítnutí této žádosti. Když nám pak bylo sděleno, že
jsme byli úspěšní s výstavbou kanalizace a ČOVky, tak jsme vlastně rádi, že akce „chodník“ se ještě
odsouvá. Nicméně žádost o dotaci na tuto akci budeme podávat začátkem následujícího roku a pevně
doufáme, že se nám podaří uspět. Je to naše velké přání.
Na podzim jsme oslovili kameníka z Táborska na výrobu nové zvoničky do osady Luhy. V zimním
období nám kameník ze žuly z lomu Vápenice s tryskaným hrubým povrchem vypracuje zcela novou 4m
vysokou zvoničku, která v Luhách chybí. Osazení je plánováno na jarní měsíce nového roku. Dochovaný
zvon z minulosti po rodině Němcových (Chýlových) z Luhů čp. 12 přenechá Daniel Němec obci zdarma.

Dle přání občanů z Luhů bude zvonička umístěna na prostranství vedle víceúčelového hřiště směrem
k dětskému hřišti.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na opravu rybníka Velké sedlo, který se nachází nad
zemědělským areálem v Prosenické Lhotě. Momentálně čekáme na stanoviska dotčených orgánů, abychom
mohli požádat o společné stavební povolení. Cílem této akce je dát rybník do provozuschopného stavu a
zadržet tak vodu v krajině. Díky pozemkové úpravě je navržen zcela nový cca 2ha rybník pod rybníkem
Jamák, který bude financován z rozpočtu státu respektive pozemkového úřadu. Vytipování lokality na
výstavbu rybníku vzešla ze strany obce a bude budován výhradně na obecních pozemcích.
V květnu roku 2020 proběhlo letecké fotografování části obce Prosenice a Prosenická Lhota. Pro
zájemce máme na úřadu k dispozici dva letecké snímky, které je možné zakoupit za 250,- Kč.
V lednu roku 2021 budou vybírány platby za svoz komunálního odpadu na rok 2021. Tato služba pro
občany, kterou zajišťuje obec, je neustále zdražována z důvodu rostoucích nákladů na skládkování. Obec
každoročně tuto službu dofinancovává ze svých zdrojů a pro rok 2020 je částka odhadována ve výši 120tis.
Pro nadcházející rok se prozatím poplatky zvyšovat nebudou, ale v příštím roce můžeme očekávat zdražení.
Výše poplatku je stanovena dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad a je stanovena dle počtu trvalých pobytů v nemovitosti a dle objemu svozové nádoby.
Abychom snížili riziko šíření nákazy koronaviru, rozhodli jsme se nabídnout občanům platbu za svoz
komunálního odpadu na bankovní účet obce. Podrobnosti k platbě budou zveřejněny začátkem roku 2021.
Známky k nalepení na svozovou nádobu budou rozvezeny osobně zaměstnanci úřadu.
Pravidelný svoz elektrozařízení, nebezpečného odpadu a nově i kovů proběhne v sobotu 21. listopadu
v jednotlivých osadách obce Prosenická Lhota, tj. Klimětice 9:00-9:10, Suchdol 9:10-9:20, Břišejov 9:209:30, Prosenice náves 9:30-9:40, Prosenická Lhota u OU 9:40-9:50 a Luhy 9:50-10:00. Tímto odpadem jsou:
veškerá elektronika, vyřazené elektrické spotřebiče, baterie, pneumatiky, obaly od barev, kovošrot apod.
Uvedený odpad je přijímán v obvyklém množství. Pokud nestihnete pravidelný svoz tohoto odpadu, můžete
ho odevzdat do sběrného dvora v zemědělském areálu v Prosenické Lhotě, který je pravidelně otevřen každé
úterý od 14:00 do 16:00hod, případně na základě telefonické dohody na tel: 607 104 304.
Prosíme touto cestou všechny spoluobčany, aby správně třídili svůj komunální odpad. V celé obci
máme rozmístěno 12 zvonů na bioodpad a jsme velmi rádi, že jej hojně využíváte. Nedovedeme ale
pochopit, jak někteří občané v horní části Prosenic, mohou vhazovat do této hnědé nádoby na bioodpad,
plastové instalatérské trubky a jiný stavební odpad. Tímto mohlo dojít k poškození drtícího vozu na
bioodpad a k následné nemalé opravě. Prosíme, třiďte s rozmyslem. Velmi děkujeme!
Jak jsme vás informovali již v minulosti, do webu naší obce byl nastaven modul Registrace pro
zasílání novinek https://www.prosenickalhota.cz/obec/registrace-pro-zasilani-novinek/ . Vzhledem k tomu,
že se jedná o užitečnou službu, dovolujeme si ještě jednou vám tuto možnost připomenout. Způsob
přihlášení je celkem logický. Na titulní stránce www.prosenickalhota.cz si v horní části najdete menu
„Obec“ / „Registrace pro zasílání novinek“. Vyplníte přihlašovací údaje i svůj e-mail, potvrdíte, že nejste
robot a poté Vám na tento e-mail přijdou instrukce pro potvrzení registrace. Takto Vám do e-mailu budou
zasílány všechny novinky z obecních webových stránek. I Vy můžete někdy potřebovat informaci třeba o
uzavření místní komunikace, opravy vodovodu nebo vypnutí elektrického proudu. Jsou zde ale také
upoutávky na kulturní a sportovní akce apod. Nechte se informovat!
Přejeme Vám klidné a ve zdraví prožité podzimní dny. Vaše zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

