OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ NA PLATNOST NOVÉ VYHLÁŠKY
Od 22.1.2016 je v účinnosti nová Vyhláška č.34/2016 o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty, která by měla zajímat každého vlastníka nemovitosti v níž se nachází
jakákoliv spalinová cesta (komíny). Obsahem vyhlášky jsou náležitosti týkající se především
způsobu čištění spalinové cesty, její kontroly, revize spalinové cesty, lhůty čištění a kontrol a
vzory písemné zprávy o provedeném čištění.

KNIHOVNA LHOTA
Místní knihovna ve Lhotě oznamuje svým čtenářům, že bude v pátek 25.3.2016
uzavřena (státní svátek).

VODOVOD LHOTA
Obecní úřad Lhota obdržel od MěÚ Lipník nad Bečvou-Stavebního úřadu Rozhodnutí o
povolení uzavírky č.3/2016, kterým se zhotoviteli stavby Vodovod Lhota společnosti VK-AQUA
Olomouc, spol.s.r.o. povoluje částečná uzavírka provozu na krajské komunikaci II/437 a
III/43714 a to v termínu 29.3.2016-12.6.2016.
V obci se bude realizovat pokládka hlavního vodovodního řadu uloženého v uvedených
komunikacích metodou řízených protlaků. Uzavírka bude postupně v úsecích o max. délce
50m a v těchto úsecích bude provoz veden po volné polovině vozovky. Pro řidiče to znamená
zvýšenou opatrnost při průjezdu obcí.
Občany žádáme o zvýšenou opatrnost při pohybu v blízkosti uzavírky. Budou se zde
pohybovat stavební stroje, prováděny montážní jámy a realizována vlastní stavba. Stavba bude
zasahovat i do chodníků, který bude postupně v úsecích uzavírán. Jedná se především o
lokální místa montážních jam. Bude-li to možné, doporučujeme využívat pro obcházení stavby
místní uličky.

HOSTINEC LHOTA
Hostinec Lhota
soukromá akce.

bude v pátek 1.dubna 2016 pro veřejnost uzavřen. Koná se zde
Za pochopení děkují Kristýna s Honzou

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.

