OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
HOSTINEC LHOTA
Hostinec Lhota Vás srdečně zve v pátek 5.července 2019 cca od 19,00 hod. na
laserovou střelnici ZUBR, kterou pro Vás bude mít nachystanou tým ze ZUBR. Přijďte si vystřílet
přichystané ceny, popít dobré pivečko a pobavit se s přáteli.
Těší se na Vás Lukáš 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov vyhlásil platnost
obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Lhota u Lipníka nad Bečvou, což
znamená, že komplexní pozemkové úpravy jsou hotovy a začal platit nový stav. Celý dokument
je
vyvěšen
na
úřední
desce
OÚ
a
na
http://www.lhotaulipnika.cz/urednideska?id=582&action=detail. taktéž je součástí tohoto letáku.
Upozorňujeme vlastníky pozemků na skutečnost, že podle ustanovení §11 odst.8 zákona
dosavadní nájemní vztahy (pacht), zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem
k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu roku 2019.
Změny ve vlastnických právech k pozemkům je rovněž důvodem pro podání nových daňových
přiznání k dani z nemovitosti, a to do 31.1.2020 u příslušného správce daně (finančního úřadu).

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA
Firma DŘEVO ŠINDLER z Bystřice pod Hostýnem nabízí akci na palivové dřevo.
Objednávky přijímá na palivové dříví štípané v délce 1 m za 1 250,- Kč
a řezané dříví v délce 33 cm za 1 300,- Kč.
K prodeji má i stavební materiál, střešní latě, trámy, fošny a desky.
Firmu můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 737 161 529,
nebo ji najdete v Bystřici pod Hostýnem v průmyslové zóně pod Městskou skládkou.

PEDIKÉRKA A MASÉR V OBCI
V pondělí 15.července 2019 od 9,00 hod a v úterý 16.července 2019 bude v naší obci na
sále obecního úřadu přítomna pedikérka Dáša . Další termín bude 26. a 27.8. 2019.
V úterý 30.července 2019 od 16,00 hod je možné objednat se na masáže poskytované
masérem Alešem Baďurou. Následující termín bude v termínu 3.září 2019.
V případě zájmu o uvedené služby je nutné se objednat u paní Jany Kolodinové na tel. čísle
731591263.

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Obec Lhota nabízí k prodeji stavební pozemky pro výstavbu RD v k.ú. Lhota u Lipníka nad
Bečvou.
Záměr
prodeje
s veškerými
podmínkami
je
vyvěšen
na
http://www.lhotaulipnika.cz/uredni-deska a na pevné úřední desce u obecního úřadu.

