OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ NA PLATNOST NOVÉ VYHLÁŠKY
Od 22.ledna 2016 je v účinnosti nová Vyhláška č.34/2016 o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty, která by měla zajímat každého vlastníka nemovitosti v níž se nachází
jakákoliv spalinová cesta (komíny). Obsahem vyhlášky jsou náležitosti týkající se především
způsobu čištění spalinové cesty, její kontroly, revize spalinové cesty, lhůty čištění a kontrol a
vzory písemné zprávy o provedeném čištění. Informace najdete na web Ministerstva vnitra
(http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=34/2016&typeLaw=zakon&what=C
islo_zakona_smlouvy a na vývěsní tabuli SDH Lhota u obchodu.

FIRMA KRMIVA PŘEROV S.R.O.
Dne 12.dubna 2016 v době od 10:05-10:15 se do Vaší obce dostaví pojízdná
prodejna prodávající kvalitní krmiva pro psy, kočky, a hospodářská zvířata od české firmy
BOCUS a vykupující králičí kůže za průměrnou cenu 70,-Kč/kg. Přijďte se prosím přesvědčit
o našich bezkonkurenčních cenách. Prodej ve Vaší obci se bude uskutečňovat pravidelně
jednou za měsíc ve stejný den a čas na stanovišti náves.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Obec Lhota zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se bude konat ve čtvrtek
14.dubna 2016 od 17,30hod v sále obecního úřadu. Pozvánka s programem je k nahlédnutí na
úřední desce případně na webových stránkách obce www.lhotaulipnika.cz.

AMATÉRSKÝ TURNAJ V ŠIPKÁCH
Hostinec ve Lhotě Vás srdečně zve na Amatérský turnaj v šipkách, který se bude konat
v sobotu 16.4.2016 od 14 hod. ve místním hostinci. Startovné činí 60,-Kč, ceny zajištěny.
Za příznivého počasí proběhne 1. jarní grilování makrel (od 16,00-20,00 hod).
Těší se na Vás Kristýna

PEDIKÉRKA V OBCI
V pondělí 18.dubna 2016 od 9,00 hod bude v naší obci na sále obecního úřadu
přítomna pedikérka. V případě zájmu o její služby je nutno se objednat u paní Jany
Kolodinové na tel.čísle 731591263.
Zároveň je možné u paní Jany Kolodinové projevit zájem o masérské služby
poskytované masérem Alešem Baďurou z Rakova. Pokud bude více zájemců, bude
dohodnut termín a přijede do naší obce. Masáže budou poskytovány v prostorách
obecního úřadu.

POVOLENÍ UZAVÍRKY
V sobotu 7.května 2016 z důvodů pořádání sportovní akce- cyklistického závodu

„Author Šela marathon 2016“ je povolena krátkodobá uzavírka provozu v úsecích:
1. Uzavírka provozu místních komunikací III. tř. na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku nad
Bečvou (celé náměstí) v čase 07:00 hod. – 11:45 hod.
2. Uzavírka provozu místní komunikace III. tř. ul. Havlíčkova a krajské silnice II/437 ul.
Piaristická, Novosady, Smetanova, Za Vodou – až po rozcestí mlýn v Lipníku nad Bečvou v
čase 08:55 hod. – 09:20 hod. a v čase 11:25 hod. – 11:40 hod. trasa závodu II/437 - km
silničního staničení 17,545 – 19,054
3. Uzavírka provozu krajské silnice III/43712 a III/43713 v Týně nad Bečvou v čase 11:35 hod.
– 11:55 hod. trasa závodu III/43712 - km silničního staničení 0,263 trasa závodu III/43713 - km
silničního staničení 0,100 – 0,500
4. Uzavírka provozu místní komunikace III. tř. ul. Jezerská (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi
M. J. Husa a M. Alše) v Lipníku nad Bečvou v čase 12:10 hod. – 17:30 hod.
5. Uzavírka provozu silnice II/434, rozcestí mlýn - rozcestí Závodí v čase 09:00 hod. – 09:20
hod. trasa závodu II/434 - km silničního staničení 34,724 – 34,957
6. Uzavírka provozu silnice III/43421, rozcestí Závodí - Hlinsko v čase 08:50 hod. – 09:35 hod.
trasa závodu III/43421 - km silničního staničení 0,000 – 3,200
7. Uzavírka provozu silnice II/437, Týn nad Bečvou – Lhota (křiž. „U Cyrilka“) v čase 09:25 hod.
– 10:45 hod. trasa závodu II/437 - km silničního staničení 21,360 – 23,223
8. Uzavírka provozu místní komunikace IV. tř. (chodník v ul. Na Bečvě) a chodníku na silnici
II/437 (na mostě) v Lipníku nad Bečvou v čase 12:10 hod. – 17:40 hod. trasa závodu II/437 v
km silničního staničení 18,633 –18,727 (na mostě přes řeku Bečvu)
Objízdné trasy
- pro úsek č. 1 se nestanovuje
- pro úsek č. 2 ze směru od Přerova povede po III/4372 Lipník n. B. ul. Tyršova, Osecká, Na
Horecku a dále po obchvatu města (sil. I/47), objížďka ze směru od ul. Na Bečvě povede po
místních komunikacích a ul. Tyršova
- pro úsek č. 3 se nestanovuje
- pro úsek č. 4 po místních komunikacích a po II/434 ul. Hranická
- pro úsek č. 5 od Lipníka n. B. po II/437 na Týn n. B. do Lhoty, po III/43714 směr Pavlovice, po
III/43420 do Sušic, po III/43419 na Oldřichov a po I/47 do Lipníka n. B. Od Nových Dvorů po
II/434 přes Sušice, po III/43419 směr Oldřichov na I/47 přes Osek n. B. směr Lipník n. B.
- pro úsek č. 6 po silnici II/434 přes Nové Dvory, Sušice, po III/43419 na Oldřichov, Osek n. B.
a po I/47 do Lipníka n. B.
- pro úsek č. 7 od Lhoty přes křižovatku Větřák – Kladníky, dále přes Hlinsko k rozcestí Závodí
- pro úsek č. 8 budou uživatelé chodníku převedeni na chodník na druhou stanu pozemní
komunikace

SJEZD LHOT A LEHOT V OSTROŽSKÉ LHOTĚ
Letošní sjezd Lhot a Lehot se bude konat ve dnech 30.6.-3.7.2016 v Ostrožské Lhotě
na Jižní Moravě. Jelikož by Obec Lhota chtěla zajistit hromadnou dopravu autobusem,
žádáme všechny vážné zájemce, kteří se chtějí akce zúčastnit v sobotu 2.7.2016, aby se
přihlásili do 30.4.2016 na OÚ osobně, telefonicky či oznámením do schránky.

KONEC DUBNA SE BLÍŽÍ !!!!!!!

