OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
STAVBA VODOVOD LHOTA
Ve dnech 15.-16.12.2015 bude probíhat realizace větve vodovodu v úseku od mostku
u hřiště přes vodoteč Šišemka směrem nahoru kolem dětského hřiště až k domu č.p.65 a
č.p.115. Stavba bude provedena řízeným protlakem, což obnáší otevření startovacích jam a
úplné omezení dopravy v této lokalitě.
Žádáme občany, aby tuto lokalitu po vyznačené dny zbytečně nenavštěvovali.
Vlastníky nemovitostí upozorňujeme, že místní komunikace v této lokalitě nebudou
průjezdné (od domu č.p.115 a č.p.65-Patrmanovi, Palovi po č.p.94-Zelovi) a od mostku u
hřiště po č.p.113-Gajdošíkovi). Popelnice, které budou ve středu ráno nachystány k vývozu
sveze Martin Černý tak, aby bylo zajištěno jejich vysypání a zase je v odpoledních
hodinách vrátí jednotlivým vlastníkům.
Komunikace budou průchozí pro pěší, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Děkuji za pochopení

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE
Obec Lhota zve občany na veřejné projednání strategie na roky 2016-2026, které se
bude konat ve čtvrtek 17.12.2015 v 17 hod v sále obecního úřadu.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LHOTA
Obec Lhota zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se bude konat
ve středu 30.12.2015 od 15,00 hod v sále obecního úřadu. Pozvánka s programem je
k nahlédnutí na úřední desce případně na webových stránkách obce www.lhotaulipnika.cz.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
V době vánočních svátků bude knihovna otevřena v termínu pátek 18.12.2015 a 8.1.2016
v čase od 16-17 hod. V pátek 25.12.2015 a 1.1.2016 bude zavřeno.

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany na omezení úředních hodin OÚ a to takto:
čtvrtek 17.12.2015
8-19 hod
pondělí 21.12.2015- pátek 1.1.2015
zavřeno
pátek 18.12.2015
zavřeno
pondělí 4.1.2016
8-14 hod
Pokladna bude otevřena do čtvrtku 17.12.2015 a dále až v pondělí 4.1.2016.
Bezhotovostní platební styk (platba přes účet 25226831/0100) bude bez omezení.

SVOZ TETRAPAKU A PAPÍRU
Obecní úřad Lhota provede svoz Tetrapaku a starého papíru ve středu 6.ledna 2016
v odpoledních hodinách.

Termíny svozu na 1. pololetí 2016

6. ledna, 3. února, 2. března, 6. dubna,
4. května, 1. června 2016

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
SBĚR PAPÍRU ke dni 15.12.2015
15.12.2015
Zdráhal Jan a Tomáš
Prokešová Nela
Pírková Zuzana a
Barborka
Černý Václav
Nikos Vlachopulos
Krejčí Marek
Olenočinová Klárka a
Bára
Rašková Sofie
Müllerová Nikola
Urbánková Nela
Kolodin Lukáš
Coufalíková Veronika +
Jakub

kg

č.p.16
č.p.55
č.p.49

Maťová Gábinka
940 Poláková Jolanka
797 Dudíkovi Adélka a Jakub
Jedličkovi Nikola,Lucie,
776 Erika
Neubauerovi David a
534 Lukáš
404 Panák Patrik a Ema
359 Zámorský Jan a Nikola

č.p. 42
č.p.123
č.p.85
č.p.108
č.p.69

325
275
226
226
182

č.p.108

145 Adam Aisa
CELKEM

č.p.58
č.p.24
č.p.103

Kleiblová Vanesa
Jemelík Jiří
Kleibl Tomášek
Svoboda Michal
Zámorská Elena

č.p.121

122
116
82

č.p.110

70

č.p.61
č.p.111
č.p.109

66
63
63

č.p.112
č.p.79
č.p.84
č.p.70

58
32
30
23
12
55
5981

NAŘÍZENÍ OBCE LHOTA Č.2/2015-Tržní řád
Zastupitelstvo obce Lhota se na svém zasedání dne 1.10.2015, usnesením č.6 vydalo
na základě ustanovení §18 odst.1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §11 odst.1 a §102 odst.4
zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Nařízení
obce Lhota č.2/2015- Tržní řád.
Předmětem úpravy tohoto nařízení je zákaz podomního prodeje na území obce
Lhota s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce a vytvořit příznivé
podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce.
V nejbližší době budou na vjezdech do obce umístěny informační cedule s oznámením
tohoto zákazu. V případě, že přesto dojde k obchůzce domů s nabídkou podomního
prodeje, neváhejte nás kontaktovat na tel.č. 734764716 a upozorněte nabízející o tomto
zákazu.

