OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
POVOLENÍ UZAVÍRKY
V sobotu 7.května 2016 z důvodů pořádání sportovní akce- cyklistického závodu
„Author Šela marathon 2016“ je povolena krátkodobá uzavírka provozu v úseků týkající se
obce Lhota takto:
5. Uzavírka provozu silnice II/434, rozcestí mlýn - rozcestí Závodí v čase 09:00 hod. – 09:20
hod. trasa závodu II/434 - km silničního staničení 34,724 – 34,957
6. Uzavírka provozu silnice III/43421, rozcestí Závodí - Hlinsko v čase 08:50 hod. – 09:35 hod.
trasa závodu III/43421 - km silničního staničení 0,000 – 3,200
7. Uzavírka provozu silnice II/437, Týn nad Bečvou – Lhota (křiž. „U Cyrilka“) v čase 09:25 hod.
– 10:45 hod. trasa závodu II/437 - km silničního staničení 21,360 – 23,223
Objízdné trasy
- pro úsek č. 5 od Lipníka n. B. po II/437 na Týn n. B. do Lhoty, po III/43714 směr Pavlovice, po
III/43420 do Sušic, po III/43419 na Oldřichov a po I/47 do Lipníka n. B. Od Nových Dvorů po
II/434 přes Sušice, po III/43419 směr Oldřichov na I/47 přes Osek n. B. směr Lipník n. B.
- pro úsek č. 6 po silnici II/434 přes Nové Dvory, Sušice, po III/43419 na Oldřichov, Osek n. B.
a po I/47 do Lipníka n. B.
- pro úsek č. 7 od Lhoty přes křižovatku Větřák – Kladníky, dále přes Hlinsko k rozcestí Závodí

FIRMA KRMIVA PŘEROV S.R.O.
V úterý 10.5.2016 v době od 10:05-10:15 hod se do Vaší obce dostaví pojízdná
prodejna prodávající kvalitní krmiva pro psy, kočky, a hospodářská zvířata od české firmy
BOCUS a vykupující králičí kůže za průměrnou cenu 70kč/kg. Přijďte se prosím přesvědčit o
našich bezkonkurenčních cenách. Prodej ve Vaší obci se bude uskutečňovat pravidelně
jednou za měsíc ve stejný den a čas na stanovišti-náves.

ZÁVODY V POŽÁRNÍM SPORTU
SDH Lhota srdečně zve všechny příznivce požárního sportu na základní okrskové kolo
této soutěže. Akce se koná v neděli 15.5.2016 od 13,00 hod ve sportovním areálu Lhota.

SJEZD LHOT A LEHOT V OSTROŽSKÉ
LHOTĚ
Letošní sjezd Lhot a Lehot se koná ve dnech 30.6.-3.7.2016 v Ostrožské Lhotě na
Jižní Moravě. Obec Lhota zajistila na sobotu 2.7.2016 hromadnou dopravu autobusem a
v současné době jsou ještě poslední volná místa. Žádáme všechny vážné zájemce, kteří se
chtějí akce zúčastnit, aby se přihlásili na OÚ osobně, telefonicky či oznámením do
schránky.
Program srazu je uveřejněn na web stránkách http://www.srazlhot2016.wbs.cz/, cena
vstupného na sobotu činí 250,-Kč.

VODOVOD LHOTA A VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY V OBCI LHOTA
Stavba Vodovod Lhota zdárně pokračuje osazováním hlavních uzávěrů vody pro jednotlivé
přípojky a v součinnosti s jednotlivými vlastníky nemovitostí jsou realizovány napojení přípojek na
tento uzávěr. Děje se tak po nedávném jednání se společností Vak Přerov, kdy došlo k dohodě, že
pokud si vlastník přípojky předchystá celý svůj výkop nebo alespoň jeho část cca 2-3m navazující na
výkop, ve kterém je osazen hl. uzávěr vody, bude mu přípojka na hlavní řad napojena. Při tomto
řešení je však nutné uložení přípojky udělat v čase, kdy stavba osazuje hlavní uzávěr vody a následně
zrealizovat celou přípojku. Pokud se takto nestane bude si vlastník přípojky realizovat zemní práce
včetně výkopu hlavního uzávěru vody.
Vodovodní potrubí (hadice) na přípojky vydává Martin Černý v bývalé zastávce na návsi a to na
základě výdejky, kterou si stavebník musí vyzvednout na obecním úřadě (zde dostanete veškeré
informace). Pokud stavebník bude požadovat větší délku hadice než má uvedenou v projektu, dostane
ji, ale je nutné materiál navíc zaplatit. Cena 1m hadice o průměru 32 mm činí 17,70 Kč + 21%DPH.
Materiál pro přípojky uvedený v projektu je poskytnut zdarma. Zásypový materiál (písek nebo
šotolinu) si pořizuje každý sám.
Vodoměrnou soupravu a vodoměr bude dodávat a osazovat společnost Vak Přerov až po
kolaudaci stavby Vodovod Lhota a po uzavření smlouvy na odběr vody. Není možné pořizovat si
vlastní vodoměrnou soupravu.

SILNIČNÍ CYKLOMARATON
„MAMUT - TOUR 2016“
Cyklistický oddíl Miko Cycles pořádá
dne 14. května 2016 silniční cyklomaraton
s názvem „MAMUT - TOUR 2016“, jehož trasa vede obcí Lhota po komunikaci II. tř. 437 . Orientační
časy průjezdu prvního závodníka jsou 10:11, 11:38 a 13:56 hod. Další závodníci budou průběžně
projíždět.
Závod je zařazen do silničního 53x11 Marathon Cupu 2016 a patří mezi 5 největších silničních
maratónů v republice. Součástí závodu je i nadační jízda Nadace Mamut. Závod se jede pod záštitou
primátora města Přerova a Olomouckého kraje. Před cyklistickým pelotonem pojede z důvodu zajištění
bezpečnosti cyklistů motorka a vozidlo vodiče. Závod se jede za plného silničního provozu, ale
snažíme se pro bezpečnost udělat maximum.
Za cyklistický oddíl Miko Cycles Ing. Petr Růžička

SLUŽBY MASÉRA A PEDIKÉRKY
PEDIKÉRKA V OBCI
Ve čtvrtek 26. května 2016 od 16,00 hod bude v naší obci na sále obecního úřadu
poskytovat své služby maséra pan Aleš Baďura z Rakova a v pondělí 30. května 2016 od
9,00 hod bude v naší obci na sále obecního úřadu přítomna pedikérka.
V případě zájmu o jejich služby je nutno se objednat u paní Jany Kolodinové na tel.čísle
731591263.

