OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
BAZAR KNIH
OÚ Lhota pořádá v sále obecního úřadu Bazar knih. Jedná se o knihy vyřazené z místní
knihovny, které je možno zakoupit za symbolickou cenu 5,-Kč/kus. Bazar bude probíhat do 30.9.2014
v čase úředních hodin.
Výtěžek z této akce bude použit jako příspěvek na zakoupení skákacího hradu pro děti.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY
Společnost ČEZ Distribuce informuje občany obce Lhota o plánovaném přerušení elektřiny
v termínu čtvrtek 4. září 2014 od 7,30 do 17,30 hod vztahující se na celou obec. Důvodem je
provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, popř. v jeho ochranném pásmu (tj.
oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí).
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli patřičná opatření, a zamezili tak případným
škodám na zařízení a na majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i
v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad
bezpečnosti. V případě dalších dotaz§ nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840850860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
Společnost ČEZ Distribuce informuje občany obce Lhota o plánovaném odečtu elektroměrů,
který proběhne v termínu 27.8.2014 a 28.8.2014. Společnost ČEZ žádá občany o zpřístupnění
elektroměrových skříní.

PÁLENÍ KLESTÍ
Obecní úřad Lhota ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje upozorňují občany na zákon č.
133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek (klestí, suché trávy, suchých zbytků
ze zahrádek) na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem
na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na
volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě
takovou činnost zakázat.
Obec Lhota nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku, která by pálení klestí a suchého
odpadu ze zahrádek nějakým způsobem omezovala nebo zakazovala a proto apelujeme na
občany obce, aby byli při této činnosti ohleduplní na své spoluobčany a pálení prováděli při
vhodných klimatických a povětrnostních podmínkách a ve vhodném čase.
Děkujeme za pochopení a Vaši ohleduplnost.

