OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
VODOVOD LHOTA
Vážení občané,
stavba Vodovod Lhota zdárně pokračuje. V současné době se chystá k asfaltaci hlavní
komunikace II.tř.-firma Strabag bude pokládat asfaltové vrstvy v pátek 10.6.2016 a
v pondělí 13.6.2016. S tímto jsou spojená určitá omezení na komunikaci, je ztížen
dopravní provoz, zvýšena hlučnost a prašnost a jsou nastaveny větší nároky na
dodržování bezpečnosti. Jedná se o přechodné období a věřím, že všichni vše
zvládneme.
Na vodovodní řad chybí napojit posledních 9 přípojek v místních uličkách. Tyto budou
realizovány po dokončení oprav hlavní komunikace a následovat budou další práce
(likvidace vytěžené zeminy, terénní práce) a dále oprava povrchů místních komunikací.
I přesto, že je práce stále dost, byla v pátek 3.června 2016 podána u Městského
úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí žádost o vydání kolaudačního
souhlasu pro Vodovod Lhota. V úterý 21.6.2016 v 9,30 hod se koná vlastní kolaudace
stavby. To znamená, že do konce měsíce června budeme mít vydaný doklad o
kolaudaci (vodovod bude provozuschopný) a po jeho předání budoucímu provozovateli
společnosti VaK Přerov dojde z jejich strany k montáži vodoměrných sestav a
vodoměrů.
Z výše uvedeného postupu vyplývá, že vodovodní přípojky se budou uvádět do
provozu cca od začátku července a o systému postupu a časovém harmonogramu
napojování jednotlivých nemovitostí budete včas informováni. Zároveň bude se
společností Vak Přerov dohodnut termín, do kdy by měly být přípojky ze strany vlastníků
dokončeny a uvedeny do provozu.
Termín úplného dokončení stavby Vodovod Lhota a vyklizení staveniště je dle
smlouvy o dílo uzavřené se společností VK-AQUA Olomouc 31. srpna 2016.

SJEZD LHOT A LEHOT V OSTROŽSKÉ LHOTĚ
Sjezd Lhot a Lehot se blíží a koná se ve dnech 30.6.-3.7.2016 v Ostrožské Lhotě
na Jižní Moravě. Obec Lhota má v sobotu 2.června 2016 zajištěnou hromadnou
dopravu autobusem a v současné době máme ještě 5 míst volných. Žádáme všechny
vážné zájemce, kteří se chtějí akce zúčastnit aby se přihlásili do 19.6.2016 na OÚ
osobně, telefonicky či oznámením do schránky. Po tomto datu budou volná místa
nabídnuta zájemcům z Radkové Lhoty.
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VÝKUP SUROVÝCH KŮŽÍ
ČINĚNÍ

KŮŽÍ – KOŽEŠÍN – TROFEJÍ

OPRAVY, ČIŠTĚNÍ
VÝROBKŮ Z KŮŽE A KOŽEŠIN

PRODEJ A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ
ODĚVŮ PRO LOV A VOLNÝ ČAS
Firma RAMOS provede pravidelný výkup surových kůží.
- příjem zakázek na činění,preparace,šití a opravy kožešin

Obec:

LHOTA U LIP.

dne: SOBOTA
výkupní místo:

u Hospody

11.6.2016
čas:

12.30 – 12.40
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