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Úvodem
Vážení spoluobčané,
dovolte nám malé ohlédnutí za právě končícím volebním obdobím. Zastupitelstvo
obce Lenešice se po celé období snažilo obec zvelebovat, dbát na bezpečnost,
podporovat školu, školku a všechny spolky, působící v obci. A tady je shrnutí těch
nejdůležitějších akcí:

Rok 2015

Kanalizace v ul. Komenského

Výměna kanalizace a vodovodu byla provedena v ulici Komenského v měsících
červenec a srpen, jednalo se o úsek ve spojovací ulici mezi ul. Komenského a Dlouhá
a celou část ul. Komenského od této křižovatky směrem k rybníku. Stavbu provedla
firma Vodohospodářská stavební a financovala ji SVS.

Komunikace v ul. Komenského

Tato stavba byla provedena v návaznosti na výměnu kanalizačních a vodovodních
rozvodů. Stavbu provedla firma Ekostavby Louny v měsících říjen až prosinec.
Celá akce stála obec 2 379 000,– Kč.

Kanalizace ul. Jiráskova

Na tuto akci bylo vydáno stavební povolení již v roce 2002, ale obci se nedařilo
sehnat dost finančních prostředků. Až v roce 2015 získala obec z Fondu vodního
hospodářství ÚK dotaci ve výši 4 000 000,– Kč. Stavbu provedla firma Ekostavby
Louny v měsících srpen až prosinec. Celkové náklady na stavbu činily 6 728 000,– Kč.

Zateplení požární zbrojnice

Zateplení požární zbrojnice bylo realizováno v měsících srpen až září. Obec získala
dotaci od OPŽP ve výši 1 469 000,– Kč a celkové náklady byly 1 871 000,– Kč.

Rok 2016

Kanalizace ul. Jiráskova

Na jaře 2016 došlo ke konečné úpravě povrchu zasaženého výkopovými pracemi
(nový asfaltový povrch v celé šíři) a na konci roku byla stavba zkolaudována.

Ulice Jiráskova (Mlýnek)

Z Fondu Ústeckého kraje byla přidělena dotace na rekonstrukci komunikace ve výši
300 000,– Kč. V ulici proběhla nejdříve pokládka nové kanalizace a vodovodního
řádu, kterou provedla a zafinancovala firma SČVaK. Poté firma Ekostavby provedla
pokládku nového asfaltového povrchu s parkovacími stáními ze zatravňovacích
tvárnic. Součástí rekonstrukce byla obnova veřejného osvětlení. Náklady činily
1 215 000,– Kč.

Ulice Komenského (spojovací) a část ulice Jiráskova

Byl položen nový asfaltový povrch, nové chodníky a veřejné osvětlení. Celkové
náklady byly 2 157 000,– Kč. Stavbu provedla firma Ekostavby Louny s.r.o.

Ul. Jiráskova (slepá)

V této ulici došlo nejprve k majetkovému vypořádání a poté byl celý prostor vydlážděn
zámkovou dlažbou a kompletně odvodněn. Celkové náklady byly 377 000,– Kč.
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Ulice Nádražní

V měsících září a říjen provedla firma SČVaK výměnu kanalizačního a vodovodního
řádu ve vlastní režii. Po dokončení byla provedena úprava celé lokality, tj. nové
chodníky, stání pro osobní auta před nádražím, nové veřejné osvětlení, a nakonec
nový asfaltový povrch včetně odvodnění. Práci prováděla firma Ekostavby Louny.
Akci financovala obec částkou 1 751 000,– Kč.

Hřiště Za Školkou

Vzhledem k tomu, že na podzim získala obec dotaci od MMR ve výši 400 000,– Kč
na sportovní hřiště, byly v listopadu provedeny patřičné úpravy. Hřiště bylo
rozšířeno, položen nový asfaltový povrch a finální tartan nalinkován na různé
míčové hry. Akci provedla ve spolupráci s firmou Ekostavby Louny firma 4soft
Tanvald. Obec dofinancovala tuto akci částkou 328 000,– Kč.
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Rok 2017
Dopravní hřiště MŠ

Akce byla rozdělena na 2 etapy, v první firma Ekostavby Louny položila nový
asfaltový povrch na staré dopravní hřiště a v druhé etapě firma 4soft Tanvald
položila tartanový povrch, ve kterém byly zabudovány různé herní prvky. Dotace
na tuto akci byla 300 000,– Kč z Ústeckého kraje, 661 000,– Kč uhradila školka
ze svého rezervního fondu a zbytek ve výši 568 397,– Kč doplatila obec.
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Ulice Jana Švermy

Na kompletní výměnu kanalizačního a vodovodního řádu, kterou provedla firma
SČVaK, navazovala pokládka asfaltového povrchu, vytvoření parkovacích míst,
úprava ploch před garážemi a výměna veřejného osvětlení. Podél garáží byl položen
nový chodník ze zámkové dlažby a zbytek ze zatravňovacích tvárnic. Došlo k rozšíření
možnosti parkování u přilehlých nemovitostí v celé délce ze zatravňovacích tvárnic,
řešeno bylo i parkování před hřbitovem. Dotaci poskytl Ústecký kraj ve výši
259 000,– Kč, celkové náklady činily 3 096 975,– Kč.
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Ulice Za Školkou

Byla dokončena úprava vjezdů, vchodů a parkovacích míst. Vjezdy byly řešeny
ze zámkové dlažby a částečně ze zatravňovacích tvárnic. Náklady činily 798 000,– Kč.

Ulice Wolkerova

Záměrem úprav bylo rozšíření silnice v okolí křižovatky se Smetanovou ulicí
a posunutí parkovacích míst blíž k chodníkům z důvodu nepříjemných dopravních
situací při průjezdu autobusů a nákladních aut. Na tyto parkovací plochy byly
použity zatravňovací tvárnice. Dále byl vybudován nový chodník okolo stodoly
„v brance“ a nový chodník u nákupního střediska, vše ze zámkové dlažby. Celková
cena byla 614 306,– Kč.

Parkoviště „U Čendy“

Po dlouhých přípravách bylo konečně vyřešeno parkování před restaurací
„U Kaiserů“ a před obchodem „U Čendy“. Byl vybudován nový chodník navazující
na chodník od nádraží, který pokračuje kolem obchodu a restaurace a napojuje
se na starý směrem do obce, zároveň byla vybudována nová podélná parkovací
místa. Bylo upraveno prostranství mezi obchodem a panelovým domem vysazením
zeleně a vybudováno nové parkoviště. Náklady činily 703 257,– Kč.
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Rok 2018
Ulice Dlouhá a Husova

Velkým problémem je stav chodníků v ulici Husova a Dlouhá. V současné době
obec provádí kroky potřebné k majetkovým převodům chodníků do vlastnictví obce
a zároveň jedná s krajským úřadem o možnosti koordinace prací s opravou silnice.
Studie celého průtahu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Hasičské vozidlo Sprinter

V roce 2017 obec podala žádost o dotaci na nové hasičské vozidlo, Ústecký kraj
přispěl částkou 300 000,– Kč a Ministerstvo vnitra ČR přispělo částkou 450 000,– Kč,
částku 633 375,– Kč doplatila obec. Vozidlo bylo předáno v dubnu 2018.

Ulice Zájezdní

Na opravu ulice Zájezdní obdržela obec dotaci od Ústeckého kraje ve výši
308 000,– Kč. Nejprve provedla firma SČVaK výměnu kanalizačního a vodovodního
řádu včetně přípojek a nyní bude následovat kompletní rekonstrukce, a to pokládka
asfaltového povrchu, nové chodníky, vchody, vjezdy a veřejné osvětlení. Práce
provede firma Herkul Obrnice. Termín dokončení úprav je stanoven na 30. 11. 2018,
celkové náklady na stavbu budou 3 074 149,– Kč.

Areál bývalého cukrovaru

V roce 2017 byla vyhlášena soutěž o studii řešení situace v bývalém areálu
cukrovaru, která slouží jako podnět k regulačnímu plánu a k jednání s ostatními
majiteli pozemků v areálu. V měsíci květnu 2018 obec podepsala smlouvu s firmou
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MS Architekti na vytvoření regulačního plánu za částku 1 996 500,– Kč. Tato částka
bude rozdělena mezi majitele všech pozemků, kterých se regulační plán dotkne.
Vypracování regulačního plánu by mělo trvat přibližně 2 roky a bude přesně
řešit mj. velikost a rozmístění parcel, přesné rozmístění ulic, chodníků, bude
obsahovat změnu územního plánu a vyjádření všech správců sítí atd. Po schválení
zastupitelstvem bude regulační plán zveřejněn. Na základě tohoto regulačního
plánu bude možné zahájit práce na zasíťování pozemků a přípravě stavebních
parcel k prodeji. Momentálně se areál cukrovaru pronajímá filmařům k natáčení.
Před dokončením regulačního plánu dojde k likvidaci nepotřebných staveb v areálu.

Workoutové hřiště u Sokolovny

Na workoutové hřiště (venkovní posilovna) obec získala dotaci od MMR ve
výši 400 000,– Kč, celkové náklady jsou 582 524,– Kč, takže doplatek obce činí
182 524,– Kč. Hřiště je osazeno celokovovými prvky od firmy Enuma Elis Praha
s dopadovými plochami z tartanu dle příslušných norem.

Herní prvky pro nejmenší před Sokolovnou

Již nevyhovující dětské herní prvky před sokolovnou budou nahrazeny novými od
firmy Bonita v hodnotě 200 000,– Kč.

Vzhled obce

Celé čtyřleté období jsme se snažili průběžně obměňovat a vysazovat zeleň,
osazovat obec lavičkami.

Kompostéry pro občany

Vzhledem k tomu, že byl mezi obcemi veliký zájem o dotaci na kompostéry pro
občany, musela obec podat několik žádostí do různých programů. Nakonec
se podařilo získat dotaci na kompostéry pro občany od Ústeckého kraje ve výši
330 000,– Kč, obec doplatí částku 103 162,– Kč. Kompostéry dodá firma JRK Česká
republika Praha v průběhu podzimu, proto by občané měli mít kompostéry doma
ještě letos. Pokyny k převzetí kompostéru dostanou občané formou SMS na telefon
uvedený v žádosti.

Tradiční akce

Život v obci to nejsou jen investice, ale hlavně setkávání občanů při různých
příležitostech. Proto obec pravidelně pořádá Dětský karneval, oslavu MDŽ, Dětský
den, Setkání s důchodci, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášskou nadílku, zájezdy
do divadel a zároveň podporuje akce pořádané místními spolky a knihovnou.
Děkujeme mateřské i základní škole za pomoc při zajištění programu na akcích
a také děkujeme všem, kteří se akcí zúčastňují.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za celkovou přízeň a pozvat Vás
ke komunálním volbám ve dnech 5. a 6. října 2018.

Zastupitelstvo obce
Lenešice
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Korespondenční adresa:
Obecní úřad Lenešice
Knížete Václava 521
439 23 Lenešice

Spojení:
Telefon úřadovna: 415 679 411
Telefon starosta: 415 679 435
720 020 051
fax:
415 679 435

Úřední hodiny:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30

12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.
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