OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
VODOVOD LHOTA
Vážení občané,
společnost Vak Přerov prostřednictvím obecního zaměstnance Martina Černého
provede v termínu 22.8-24.8.2016 odečty vodoměrů v domácnostech. Při odečtu bude
zkontrolováno číslo vodoměru, plomba a zapsán stav na hlavním počítadle (celé m3).
Žádáme Vás tímto o spolupráci a pochopení.
Odečet bude počátečním stavem pro fakturaci jednotlivých domácností.

UKONČENÍ PRÁZDNIN
Obec Lhota společně s SDH Lhota pořádají rozloučení s prázdninami. Akce se bude
konat v neděli 28.8.2016 od 14 hod ve sportovním areálu. Těšit se mohou všichni. A co
Vás čeká??
Pro sportovně založené turnaj v zorballe. Pro děti odpoledne plné zábavy- skákací
skluzavka, bazének s rollery, balanční kolo, trampolína, střelecký koutek, překážková dráha
(kola, odrážedla, koloběžky sebou) a mnoho dalšího.
A pro všechny příjemné posezení a bohaté občerstvení-klobáska z udírny, makrela
z grilu a dobré chlazené pivečko. Odpolednem Vás bude provázet DJ Milan.
4 členná družstva (ženské, mužské, smíšené- jak se podaří) je možné přihlásit na
obecním úřadě Lhota (581797326, 734764716, podatelna@ lhotaulipnika.cz,
starosta@lhotaulipnika.cz , případně u paní Jany Kolodinové 731591263) a to do čtvrtku
25.8.2016 do 19 hod.
Oficiální pozvánky budou vyvěšeny na obvyklých místech.

CHATA HUBERT
Srdečně Vás zveme na mysliveckou kuchyni NA CHATĚ HUBERT. Vaříme v sobotu
20. srpna 2016 od 9,00 do 18,00 hod (do vyprodání).
Speciality:
myslivecký guláš, dančí roštěná, pečený divočák, dietní letní salát
Občerstvení:
točené a dobře chlazené pivo a kofola
Těšíme se na Vás-chata Hubert

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Ve dnech 26.8.2016 od 6,00-18,00 a 29.8.2016 od 6,00-18,00 bude probíhat pokládka
asfaltových vrstev na místní komunikaci u Lipek. V rámci plynulé a bezproblémové realizace
díla a nájezdu techniky (nákladní auta s přívěsem, finišer, válce) žádáme občany, aby svá
motorová vozidla odstavili v tuto dobu z komunikace (od hlavní cesty až po Lipky) na
vlastní pozemky, případně využili jiné prostory pro parkování mimo tuto ulici. Je nutné
zajistit volný a bezproblémový průjezd ulicí.
Od 29.8.2016 po dobu cca 2 týdnů bude taktéž probíhat oprava komunikace za
obecním úřadem. Upozorňujeme občany na skutečnost, že bude docházet k částečným
omezeními této komunikaci, která budou upřesněna zhotovitelem v průběhu realizace.

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst.
2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních
právních předpisů nejsou tímto dotčena.

