OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
VÝZVA VLASNÍKŮM MOTOROVÝCH
VOZIDEL
Obecní úřad Lhota žádá vlastníky motorových vozidel, kteří bydlí podél místních
komunikací (uličky), aby parkovali svá vozidla při jedné straně komunikací, případně aby svá
auta odstavovali mimo komunikace na své vjezdy k RD.
V tomto období SDH Lhota zajišťuje pravidelně každé úterý v odpoledních hodinách
rozvoz užitkové vody do domácností. Nevhodné parkování osobních automobilů posádce
vozidla ŠKODA Š 706 RTHP ztěžuje průjezdnost místních komunikací, omezuje pracovní a
manipulační prostor a zvyšuje nebezpečí poškození odstavených vozidel.
Děkujeme za pochopení

STAVBA VODOVOD LHOTA
Vážení občané,
stavba Vodovodu Lhota zdárně pokračuje. S postupující stavbou a s přihlédnutím
k počasí se však projevují i záporné stránky této akce. V obci je zvýšený pohyb stavebních
strojů, vyrostla nám skládka přebytečného materiálu u areálu ČOV, pozemky přilehlé k místní
komunikaci směrem ke hřišti jsou využívány jako skládka stavebního materiálu a v místě
stavby se vyskytují překážky a omezení. Jsme teprve v první třetině a do konce srpna 2016
nás po této stránce čeká ještě mnoho zkoušek.
Jsou to všechno omezení, která ztěžují běžný život nás občanů. Nutí nás být opatrnými
a hlavně trpělivými a shovívavými. Zhotovitel stavby má za úkol maximálně eliminovat
negativní jevy (znečištění komunikací, případně jejich poškození), ale při takto rozsáhlé stavbě
nejde vše hned. Cesty se čistí v případě potřeby v pravidelných intervalech, především na
konci směny a omezuje se práce v deštivém počasí. Veškeré plochy (zeleň, komunikace,
travní porosty atd.) zasažené stavbou vodovodu budou uvedeny do původního stavu až ke
konci stavby.
Věřím tomu, že všechny tyto útrapy zdárně překonáme a těším se na okamžik, kdy
budeme moci říci, že máme ve Lhotě veřejný vodovod a teče nám pitná voda.

DĚTSKÝ KARNEVAL
POSLEDNÍ VÝZVA
Vážené maminky, tatínkové, babičky, dědečci, tety a strýčkové,
prostě všichni příznivci dětské zábavy. V rámci konání dětského karnevalu v neděli
28.2.2016 se na Vás obracíme s poslední výzvou a prosbou k těm, kteří chtějí přispět dárkem
do dětské tomboly a udělat tak radost především svým ratolestem.
Ceny do tomboly je možné donést do čtvrtku 25.2.2016 do kanceláře obecního úřadu,
případně domů k paní Janě Kolodinové nebo Janě Skopalové (do středy 24.2.2016).
Sponzorům děkujeme a těšíme se na každého, kdo se přijde pobavit v neděli s námi.

SBĚR PAPÍRU ke dni 10.2.2016
Přinášíme Vám další průběžné výsledky sběru papíru v roce 2016 a těšíme se i nadále na
další tuny této suroviny.
Zdráhal Jan a Tomáš
Prokešová Nela
Pírková Zuzana a Barborka
Černý Václav
Nikos Vlachopulos
Olenočinová Klárka a Bára
Müllerová Nikola
Krejčí Marek
Rašková Sofie
Urbánková Nela
Kolodin Lukáš
Coufalíková Veronika + Jakub

č.p.58 1151 Maťová Gábinka
č.p.24
997 Kleiblová Vanesa a Tomáš
č.p.
103
912 Jemelík Jiří
č.p.16
638 Jedličkovi Nikola,Lucie, Erika
č.p.55
523 Dudíkovi Adélka a Jakub
č.p. 42
453 Zámorský Jan a Nikola
č.p.85
446 Neubauerovi David a Lukáš
č.p.49
421 Panák Patrik a Ema
č.p.123 344 Adam Aisa
č.p.108 291 Svoboda Michal
č.p.69
263 Zámorská Elena
č.p.108 187

Poláková Jolanka

č.p.121

185

CELKEM

182
127
č.p.112
č.p.110
č.p.109
č.p.61
č.p.111
č.p.70
č.p.79
č.p.84

98
88
82
77
66
63
55
49
20

7718 kg

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2016
Poplatky občanů za rok 2016 budou vybírány v kanceláři obecního úřadu od 1. února 2016
do 30. 4. 2016 v úředních hodinách. Jedná se o poplatky :
- za svoz komunálního odpadu 450,-Kč za osobu a rok
- za odvádění odpadních vod 563,50 Kč za osobu a rok
- ze psů 100,-Kč za 1.psa (200,- za 2. a dalšího)
- nájem pozemků dle smlouvy
Všechny uvedené poplatky je možné mimo jiné uhradit převodem na účet obce - č.ú.25226831/0100,
jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH
VOZIDEL
Obec Lhota bude v pátek 18.3.2016 v 17 hod na sále obecního úřadu ve Lhotě pořádat
školení pro řidiče. Jedná se o cca 2 hod školení určené pro každého vlastníka řidičského
oprávnění, který se chce seznámit s novinkami v silničních pravidlech, s novými dopravními
značkami a situacemi, které jej mohou na cestách potkat. Nejedná se o školení profesionálních
řidičů, ale o školení pro širokou veřejnost. Instruktorem bude pan Petr Budkovič.
Žádáme zájemce, aby svou účast nahlásili do středy 16.3.2016 v kanceláři OÚ osobně,
případně telefonicky či oznámením do schránky. V případě malého počtu zájemců bude
školení zrušeno.

