OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
VEŘEJNÁ SCHŮZE na téma „VODOVOD“
Vážení občané,
zveme Vás touto cestou na veřejnou schůzi, jež se bude zabývat pro všechny tíživým a aktuálním
tématem, kterým je stavba Vodovodu Lhota a Vodovodních přípojek Lhota.

Schůze se bude konat ve čtvrtek 26.listopadu 2015 od 18 hod v sále obecního
úřadu.
Informace Vám podají a na Vaše dotazy odpoví zástupci společnosti VaK Přerov (budoucí
provozovatel vodovodu) a VK-AQUA Olomouc spol.s.r.o. ( zhotovitel stavby), zástupci Obce Lhota,
technický dozor investora (ing. Michal Horák) a autorský dozor projektanta (ing. Josef Pilař-Voding
Hranice).
Dozvíte se něco málo z historie a vývoje tohoto projektu a hlavně informace o průběhu stavby,
o časovém harmonogramu stavbu na nejbližší období a mnoho dalšího. Zároveň Vám budou podány
informace k realizaci vodovodních přípojek a ke způsobu předání povolení ke stavbě a projektové
dokumentace pro jednotlivé přípojky.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Obec Lhota ve spolupráci s komisí pro volnočasové aktivity budou v sobotu 5.12.2015 pořádat
Mikulášskou besídku s nadílkou, která bude spojena s rozsvícením vánočního stromu v obci.
Pozvánky a bližší program najdete včas ve schránkách.
V současné době bychom chtěli požádat rodiče dětí a případně babičky,dědečky vnoučat,
které nemají v obci trvalý pobyt a budou se chtít besídky včetně nadílky zúčastnit, aby nám tuto
skutečnost sdělili do středy 2.12.2015. Tel. č. do kanceláře 581797326, p. Skopalová 734764716,
email: starosta@hotaulipnika.cz, případně přes Facebook.
Děkujeme.

PEDIKÉRKA V OBCI
V pondělí 14. prosince 2015 vždy od 9,00 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. Pokud bude
více zájemců, bude dohodnut taktéž termín pro maséra, který přijede do naší obce. Masér své
služby poskytuje u zákazníka doma.

RELACE V ČESKÉM ROZHLASU OLOMOUC
V pondělí 30.11.2015 v 9,40 hod a ve 14,40hod proběhne na Českém rozhlasu Olomouc
relace o obci Lhota a jejich památkách v rámci pořadu Němí svědci historie. Autorem reportáže je
pan Ján Kadlec z Vlastivědné společnosti muzejní Olomouc.
Všem přejeme příjemný poslech.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY
Společnost ČEZ oznamuje:
v souladu s ustanovením §25, odst. 3, písmeno c, bod 5 a §25, odst. 3, písmeno d, bod 6
Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:
v obci :
Lhota
dne :
9.12.2015 od 8:00 do 15:30 hod. – vyznačeno červeně
dne :
9.12.2015 od 9:00 do 17:00 hod. – vyznačeno modře
část obce :
dle přiložené orientační mapy
Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a v souladu
s ustanovením § 2 odst.2 a s ustanovením § 35, odst.1, zákona č. 2/2003 Sb. ve znění změn a
doplňků, o umístění oznámení na úřední desku Městského/Obecního úřadu a zveřejnění způsobem
v místě obvyklým. Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám
provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.
Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení,
avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

ODSTÁVKA SE TÝKÁ POUZE VYZNAČENÝCH LOKALIT

