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Obecní úřad Prosenická Lhota.
Vážení spoluobčané,
po čtvrt roce Vám opět přinášíme Lhotecký zpravodaj, jehož cílem je Vás informovat o dění
v naší obci.
Pro začátek Vám podáme informace o dalším vývoji v soudním sporu o určení
vlastnictví k budově Pohostinství v Prosenické Lhotě mezi obcí a panem Bezkočkou.
V krátkosti Vám připomeneme, jak celý soudní spor od začátku probíhal. Rozhodnutím
Okresního soudu v Příbrami ze dne 24.10.2006, bylo určeno, že výlučným vlastníkem objektu
je obec Prosenická Lhota. Proti tomuto rozsudku se pan Bezkočka odvolal ke Krajskému
soudu v Praze. Rozsudek z Okresního soudu byl zrušen a bylo rozhodnuto, že výlučným
vlastníkem je pan Bezkočka. Obec se s tímto nesmyslným rozhodnutím nikdy nesmířila, a
proto podala dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, i přes to, že jsme byli důrazně upozorněni
paní soudkyní Krajského soudu v Praze, že nemáme téměř žádné šance na úspěch. Když
rozsudek Krajského soudu nabyl právní moci a budova byla přepsána na vlastnický list pana
Bezkočky, proběhlo jednání mezi zastupitelstvem obce a panem Bezkočkou. Byli jsme
ujištěni, že se nemusíme bát, že se určitě dohodneme, a že se zatím s budovou, než dojde na
rozhodnutí Nejvyššího soudu, nic nebude dít. Bohužel jsme nevěděli, že v té době už pan
Bezkočka podal návrh na Katastrálním úřadu nemovitostí, kde se snažil převézt tuto budovu
na svoji dceru. Tento převod byl naštěstí zablokován Jednotou Příbram, která podala žalobu,
též na určení vlastnictví k budově. Posléze do tohoto sporu vstoupil i pan Mandovec, bývalý
majitel pekárny. Po více jak roce, a to 17.12.2008 přišel rozsudek Nejvyššího soudu v Brně.
Rozsudek Krajského soudu byl zrušen v celém rozsahu a věc byla vrácena zpět do Prahy. Pro
nás tento rozsudek znamenal poloviční vítězství a zadostiučinění. To jsme však ještě nevěděli,
jak s tímto rozsudkem naloží soud v Praze. Bohužel paní soudkyně v Praze, která při prvním
soudu rozhodla, že majitelem je pan Bezkočka, se po tomto pro ní překvapujícím rozsudku
Nejvyššího soudu, který jednoznačně řekl, že pan Bezkočka majitelem není a nikdy nebyl,
rozhodla vydat rozsudek takový, že majitelem není obec ani pan Bezkočka. V současné době
je situace taková, že budovu má na listu vlastnickém pan Bezkočka, přičemž není majitelem
této nemovitosti a nemůže s ní jakkoliv nakládat. Obec má možnost se proti tomuto rozsudku
ještě jednou dovolat, ale to znamená, že budeme nadále zbytečně a složitě, ale hlavně velmi
finančně náročně, získávat zpět budovu, která obci patřila od jejího samotného vzniku v roce
1981, kterou si místní občané vybudovali pro sebe v „akci Z“ a nebyly nikdy pochyby o tom,
že by budova nebyla ve vlastnictví obce. Je velmi smutné řešit pro nás tak jasné věci a ještě za
to platit dosti vysoké finanční částky, které by mohly být použity na mnoho jiných užitečných
věcí. Ať si každý udělá obrázek sám, komu za toto všichni vděčíme. Věřme, že zvítězí
spravedlnost a hlavně zdravý rozum. Má-li někdo zájem zeptat se na souvislosti s touto
kauzou, může tak učinit na obecním úřadě.
Co nás čeká v nejbližší době? V první řadě upozorňujeme všechny občany, že
v sobotu 18. dubna se koná sběr nebezpečných odpadů.
Svoz bude probíhat následovně : Klimětice náves:
8.50 - 8.55 hod.
Suchdol náves:
9.00 - 9.10 hod.
Břišejov:
9.15 - 9.20 hod.
Prosenice:
9.25 - 9.35 hod.
Prosenická Lhota:
9.40 - 9.55 hod
Luhy:
10.00 - 10.10 hod.

Bude se sbírat tento nebezpečný odpad: absorpční činidla, znečištěné tkaniny od barev a
olejů, brzdové kapaliny, vyjeté oleje, barvy, laky, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy
a znečištěné obaly od nich. Dále pak zářivky, výbojky, úsporné žárovky, veškeré
elektrické spotřebiče, lednice, mrazáky, televize, akumulátory, monočlánky dále pak
pneumatiky osobní, nákladní, traktorové, od kočárků, jízdních kol atd. s ráfkem i bez.
Prosíme všechny občany, aby využívali této bezplatné služby a neodkládali tyto
nebezpečné odpady do popelnic a kontejnerů. Děkujeme.
Dále upozorňujeme občany, kteří do dnešního dne neuhradili poplatek za svoz
komunálního odpadu, ať ho uhradí co nejdříve. Každý občan je producentem odpadu a má ze
zákona povinnost platit za svoz a likvidaci tohoto odpadu. Neradi bychom se uchýlili
k soudnímu vymáhání, které by tuto částku navýšilo několikanásobně. Obec je povinna
zajistit svoz a likvidaci odpadu, a i když se částka může zdát vysoká, věřte, že v loňském roce
bylo z obecní kasy doplaceno na odpadovém hospodářství bezmála 180 tisíc korun. Pomalu se
blíží čas sekání zahrad a jiných prací. Nevhazujte prosím trávu a jiný biologický odpad do
kontejnerů. Děkujeme za pochopení. Jinak jsme velice rádi, že ve třídění odpadu i nadále
patříme k nejlepším v regionu.
Poslední zimní svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 15. dubna. Letní svoz
začíná v úterý 28. dubna. Pozor ! Svoz od tohoto data bude po čtrnácti dnech a mění se
ze středy na úterý.
Novinka: pokud budete potřebovat vyvézt jímku, obracejte se na nového řidiče fekálního vozu
Vlastu Fišera z Luhů.Tel: 723 305 862.
Momentálně probíhá dostavba dětského hřiště v Prosenické Lhotě. Chceme poděkovat
všem, kteří přišli pomoct na brigádu. Na návsi v Prosenické Lhotě se buduje malý parket ze
zámkové dlažby a bude se též upravovat náves v Prosenicích.
Zpracovává se projekt na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod pro osady
Prosenice a Pros. Lhota. Pokud všechno půjde dobře, bude projekt i se stavebním povolením
v průběhu tohoto roku dokončen. Poté bude vše záviset na získání dotací pro tuto stavbu,
která bude v řádech desítek milionů korun. Dále se pracuje na posílení vodovodu v Suchdole.
V letošním roce bychom chtěli připravit a realizovat rozparcelování obecních pozemků
získaných od Pozemkového fondu v Prosenické Lhotě, v Prosenicích a v Luhách. Pozemky
budou určeny pro výstavbu rodinných domů pro trvalé užívání, ne pro výstavbu chat a
zahradních domků, pro rekreaci a podobně.
Z plánovaných akcí: 30. dubna se koná tradiční pálení čarodějnic a stavění máje na
návsi v Prosenické Lhotě. Začátek v 16. hodin. Občerstvení: pečené prasátko a chutné nápoje
jsou zajištěny. Jste všichni srdečně zváni.
Již tradiční sousedské posezení v Suchdole je naplánováno na pátek 12. června.
V letošním roce bude tato akce ve větším stylu, protože pořadatelé pozvali skupinu Čejka
band.
Lhotecký pětiboj se uskuteční v sobotu 1. srpna a po skončení, taktéž na návsi
v Prosenické Lhotě, zahraje Petr Čejka se svou kapelou.
Jestli jsme na něco zapomněli, tak máte možnost se na vše zeptat na veřejné schůzi, která se
koná tento pátek 17.4. od 19.30 v pohostinství v Prosenické Lhotě.
Přejeme všem slušným občanům pěkný den a celý zbytek letošního roku.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

