OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Žádáme tímto občany, kteří mají nachystané přípojky vody na instalaci vodoměru a
chtějí zprovoznit přípojku a namontovat vodoměr, aby se přihlásili do pondělí 5.9.2016 na
obecním úřadě, případně telefonicky na číslo 734764716 (starosta). V úterý 6.září 2016 a ve
středu 7.9.2016 budou v obci zaměstnanci společnosti Vak Přerov a montáž provedou. Po
tomto termínu si budou muset občané montáž vodoměru zajistit u společnosti VaK Přerov
sami.
Děkujeme za pochopení

UKLIĎME SI OBEC
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA
BIOODPAD
Od středy 31.srpna 2016 je u hasičské zbrojnice přistaven velkoobjemový kontejner
na bioodpad. Občané zde mohou odložit jakýkoliv odpad ze zahrádky (tráva, listí, zhnilé
ovoce, větve atd.) Kontejner zde bude do naplnění. Dřevní hmotu je nutné nakrátit, aby se
lépe využil objem kontejneru. Nevhazujte zbytky masa, kosti a jiný odpad živočišného
původu!!!

SVOZ PAPÍRU, TETRAPAKU A
ELEKTROODPADU

Ve středy 7. září 2016 bude v odpoledních hodinách proveden pravidelný svoz papíru,
tetrapaku a elektroodpadu = ledničky, mražáky, rádia, pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící
zařízení, sporáky, plotny,drobné elektronářadí atd.

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A EEZ
ODPADU
Obecní úřad Lhota ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s.pro Vás zajistí v sobotu 17.
září 2016 v době 8:55- 9:25 hod sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení .
Co to je nebezpečný odpad? Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné
nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky,
barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící
prostředky na okna a WC, zaolejované hadry a pneumatiky.
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory, vysavače, mikrovlnné
trouby atd.

SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Obecní úřad Lhota ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s.pro Vás zajistí ve dnech
23.9.-26.9.2016 sběr a odvoz velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na obvyklém místě.

