OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Firma SITA CZ a.s. zajistí dne 28.3.2015 v době od 8,55-9,25hod sběr a svoz nebezpečného a
EEZ odpadu. Odpad je možné odevzdat na návsi do přistaveného auta svozové firmy.
Zároveň bude v termínu dne 27.3.2015-30.3.2015
na návsi umístěn
kontejner na
velkoobjemový odpad.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Obec Lhota pro občany obce zajistila možnost odkládání a likvidace biologicky rozložitelného
odpadu rostlinného původu a to umístěním dvou hnědých kontejnerů na místě sběru tříděného
odpadu na návsi. Jedná se především o odpad typu tráva, seno, sláma, listí, nadrcené větvičky,
zelenina, ovoce atd. Upozorňujeme občany, že se jedná pouze o doplňkovou službu a žádáme je, aby i
nadále využívali komposty na svých zahrádkách pro likvidaci tohoto druhu odpadu.

VELIKONOČNÍ KLAPOTÁNÍ
Milí LHOTŠTÍ KLAPAČI, oprašte klapačky, řehtačky a trakaře a přijďte k velikonočnímu
klapotání, které se bude konat ve čtvrtek 2.4.2014 v 17:00 a dále pak v pátek 3.4.2014 v 8:00,
11:00 a 17:00 a v sobotu 4.4.2014 v 8:00 a 11:00 hod.
Sraz jako vždy na návsi, „nástroje“ sebou. Kdo nemá-zapůjčíme.
Těšíme se na Vás- zastupitelé OÚ

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2015
Poplatky občanů za rok 2015 jsou vybírány v kanceláři obecního úřadu do 30. 4. 2015
v úředních hodinách (kromě úterý). Jedná se o :
poplatek za svoz TKO
450,-Kč za osobu a rok
poplatek za odvádění odpadních vod
483,-Kč za osobu a rok
poplatek ze psů
100,-Kč za psa (200,-Kč za každého dalšího)
nájem pozemků
dle smlouvy
Všechny uvedené poplatky je možné také uhradit převodem na účet obce - č.ú.
25226831/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popis.

NÁLEZ KLÍČŮ
V pondělí 16.března 2015 byly nalezeny v horní polovině obce směr na Soběchleby klíče.
Jedná se o dva fabkové klíče (dlouhý a krátký) s bílým plastovým přívěškem a modrým kolečkem do
nákupního vozíku s nápisem SEG.

