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Vážení občané,
byli jsme požádáni nemocnicí MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o., abychom oslovili občany naší obce a
vyzvali je tak k očkování proti nemoci COVID-19. Sedlčansko se řadí s mírou proočkovanosti
občanů alespoň první dávkou 63,4% mezi regiony s nejvyšší proočkovaností v ČR a to především
díky dobré dostupnosti očkovacího centra. Přesto dosažená hodnota stále nedosahuje míry nutné pro
zvládnutí epidemie. Vysoký počet úmrtí s nákazou COVID-19 tak řadí ČR mezi státy s nejvyšší
úmrtností na světě. Potřebujete-li pomoci s registrací, obraťte se na tel: 736 515 092 –
koordinátorka nemocnice Vás ráda po telefonu zaregistruje. Je možné rovněž zajištění očkování
imobilních občanů prostřednictvím mobilního očkovacího týmu přímo v Prosenické Lhotě.
Zájemci, prosím, hlaste se na tel: 724 181 367 Čížková nebo přímo na obecním úřadu. Veškeré
podrobnosti
naleznete
na:
https://www.nemocnice-sedlcany.cz/ockovani/
nebo
https://registrace.mzcr.cz/. Pojďme společně přispět ke zvládnutí epidemie.
Od nového roku začne v obci Prosenická Lhota platit nová obecně závazná vyhláška, o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která nahrazuje původní vyhlášku z
roku 2018. Již v loňském roce vyšel nový zákon o odpadech, který mimo jiné mění i systém
obecních vyhlášek. Po dlouhá léta byl v naší obci vybírán poplatek dle objemu svozové nádoby
(popelnice) a počtu žijících osob v nemovitosti. Novou vyhláškou zcela měníme systém a budeme
vybírat poplatek dle počtu přihlášených osob v obci a počtu rekreačních objektů. Poplatek je tak
stanoven ve výši 750,- Kč (z možných 1200,- Kč) / 1 osoba (případně 1 rekreační objekt). Od
poplatku jsou osvobozeni děti do 4 let věku, osoby starší 80let a v pořadí třetí a další nezaopatřené
dítě v rodině. Upřednostňujeme zasílání předpisů k platbě za poplatky v elektronické podobě (na
Váš email případně do datové schránky), které budeme rozesílat v průběhu ledna r. 2022 a po
zaplacení Vám nalepíme známku přímo na Vaší popelnici. Platba je samozřejmě možná i v
hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách. Na staré známky budou nádoby vyváženy do
konce února r. 2022. Z důvodu neustálého zdražování služby svozové společnosti ale i poplatků za
uložení odpadu na skládce a plánovaného spalování odpadů, předpokládáme další navyšování sazeb
za tuto službu. I přesto je tato služba dotována ve výši 25% z celkových nákladů.
Každoročně na podzim organizujeme svoz elektrozařízení a nebezpečného odpadu, což
tentokrát změníme. V letošním roce nabízíme „otevřený sběrný dvůr“, a to v sobotu 27.11. a 4.12.
od 9 do 12hod. Přijímán bude odpad od trvale žijících občanů v obci: veškerá elektronika, vyřazené
elektrické spotřebiče, baterie, pneumatiky, objemný odpad, obaly od barev apod. a to pouze v
obvyklém množství. Doporučujeme využití této příležitosti. Sběrný dvůr je i nadále otevřen každé
úterý od 14 do 16hod. Není možné odevzdávat odpad z Vašeho podnikání.
V listopadu byla dokončena výstavba přístupové cesty ke kapli sv. Jana Nepomuckého nad
Suchdolem a dokončuje se cesta „Na Dalekých“, která zpřístupňuje přilehlé zemědělské pozemky k
Sedlečku nad Klimětice. Tyto stavby realizuje Státní pozemkový úřad a je financován z peněz

z Evropské unie. Obec se na financování nepodílí, pouze dala souhlas s vybudováním těchto
komunikací a byla by velká chyba nevyužít tuto nabídku. Pokud bychom nesouhlasili, tak finanční
prostředky zde ušetřené by byly proinvestovány na výstavbu komunikací v jiných obcích, kde již
také proběhla pozemková úprava. Po kolaudaci budou obě cesty bezplatně předány do majetku
obce. Na cestě „Na Dalekých“ plánujeme vyčištění krajnic od náletových dřevin a chceme zde
realizovat výsadbu listnatých stromů. Pozemek je zde dostatečně široký, a tudíž vhodný pro
výsadbu. V letošním roce jsme měli podanou žádost o dotaci na Rekonstrukci místních komunikací
v hodnotě 10mil. Kč u Ministerstva místního rozvoje. Naše žádost byla neúspěšná z důvodu
obrovského převisu všech žádostí. V letošním roce budeme žádost podávat znova. Komunikace
jsme prozatím „jen“ částečně opravili a doufáme, že se nám podaří získat finanční prostředky na
celkové rekonstrukce místních komunikací, a to především v Kliměticích. Další investiční akci,
kterou připravujeme, je podání žádosti o dotaci u Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci
veřejného osvětlení ve všech místních částech. Vzniká pasport současného osvětlení, energetický
posudek (výpočet úspory a chromatičnosti), dále projektová dokumentace na výměnu případně
doplnění svítidel. Žádost bude podávána začátkem příštího roku.
V brzké době bude u dětského hřiště v Prosenické Lhotě instalováno samoobslužné výdejní
místo Zásilkovny, tzv. Z-Box, díky kterému si zásilku vyzvednete, když máte čas. Z-BOXy jsou k
dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; bezkontaktní výdej; za doručení i dobírku je platba on-line;
vyzvednutí na základě aplikace Zásilkovna, kterou si stáhnete z Obchod play do svého chytrého
telefonu. Věříme, že bude Z-box využíván a usnadní Vám nakupování z e-shopů.
Téměř celý kalendářní rok se zabýváme návrhem nového územního plánu obce Prosenická
Lhota. Současný platný územní plán je již z roku 2004 a nesplňuje zákonné požadavky územního
plánování a stavebního řádu včetně současných trendů na stavby rodinných domů. Územní plán již
byl projednám ve svém druhém kole (z celkových čtyř), tj. společném jednání. Všechny dotčené
orgány – ministerstva, záchranné složky, krajský úřad, zemědělský půdní fond, ale i správci sítí se
vyjadřovaly k návrhu územního plánu. Nyní se veškerá doporučení dotčených orgánů zpracovávají
a koncem roku bude vydán návrh pro veřejné projednávání. V této fázi budou mít občané možnost
podat námitky ke zveřejněnému návrhu u Městského úřadu Sedlčany, odbor výstavby a územního
plánování – pí Stiborová
Blíží se nám adventní čas a snad budeme moci zorganizovat ve spolupráci s MŠ Lípánek
rozsvěcení vánočního stromu. Děti ve školce již nacvičují soubor vánočních koled. První adventní
neděle letos vychází na 28. listopadu a program bude připravený od 17hod. Bude nutné respektovat
všechny platné protiepidemické opatření, tj. rozestupy 1,5m, bezinfekčnost u osob nad 18let
případně potvrzení o prodělané nemoci kratší jak 180dní a nevstupovat s příznaky onemocnění
covid-19. Doporučujeme sledovat webové stránky obce, tj.: www.prosenickalhota.cz, kde bude
zveřejněna aktuální informace o konání této adventní akce.
Přejeme Vám klidný a ve zdraví prožitý adventní čas. Mnoho zdraví do nového roku 2022.
Vaše zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

