OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
CO SE BUDE DÍT V OBCI a okolí ?!
Vážení občané,
přinášíme Vám informace týkající se společenského života v obci v následujících týdnech a
srdečně Vás tímto již nyní zveme na uvedené akce:
Turnaj v šipkách
Ostatky 2017
Dětský karneval
Ples MR Lipensko
Ples MR Záhoří Helštýn

10. února 2017
25.února 2017

Hospoda ve Lhotě
Průvod masek,
Ostatková zábava na KD
4. března 2017
Zábava pro děti i rodiče na KD
4. března 2017
KD Veselíčko Tupec
11. března 2017 KD Pavlovice u Přerova

Z DOTAZŮ K VODOVODU A JEHO
PROVOZU
Vodovod Lhota, který byl realizovaný v období 9/2015-8/2016, provozuje na základě
smlouvy společnost Vak Přerov a.s. a tato společnost také zodpovídá za dodávku pitné vody
do domácností. Vodovod Lhota je napojený na Záhorský veřejný vodovod, který vede vodu
z Ústí u Hranic přes celé Záhoří až k vodárenskému zařízení u Oprostovic. Zde je pak
napojen přivaděč pro obec Lhota.
V současné době při stávajících dlouhotrvajících mrazech má společnost Vak Přerov a.s.
častější poruchy na veřejném vodovodu, což způsobuje omezení či úplnou odstávku dodávky
pitné vody v naší obci. Pokud se jedná o poruchy, které jsou odstranitelné v kratším čase,
nedostatek vody se projeví především v ulici u Lipek, jedná-li se o dlouhodobější poruchy,
pak to pocítí celá obec. Společnost VaK má povinnost nás o poruchách vodovodu informovat
a tyto informace budou ze strany obce předány občanům formou hlášení veřejného rozhlasu.
Občané se však také sami mohou informovat na PORUCHOVÉ LINCE SPOLEČNOSTI VAK
PŘEROV A.S. tel.č. 800167427 (volání zdarma pondělí až neděle 0.00-24.00) nebo na tel.č.
581202094.
Také se mohou informovat o stavu poruchy (nebo hlásit nové poruchy) vodovodní sítě
v pracovní dny od 6.30 do 14.30 hod přímo na jednotlivých provozech na níže uvedených
číslech:
Přerov
- centrální dispečink 800167427 nebo 581202094
Hranice
– 581601878 (Lhota spadá pod provoz Hranice)
VaK Přerov a.s. apeluje na vlastníky rodinných domů, zejména těch neobydlených, rekreačních chat,
chalup a venkovních vodoměrných šachet, aby si majitelé provedli kontrolu zabezpečení přípojek proti
zamrznutí. Stačí nedovřené okénko do sklepa nebo nedovřený poklop na vodoměrné šachtě a dojde
k zamrznutí přípojky, poté k prasknutí vodoměru, následně k úniku vody a současně dojde k
poškození majetku. Za vzniklé škody – prasklý vodoměr či uniklou pitnou vodu, odpovídá
majitel nemovitosti. Výměna vodoměru poškozeného mrazem vyjde přibližně na jeden a půl
tisíce korun. Jedinou prevencí je řádné zateplení nebo zakrytí sklepních okének polystyrénem a
podobně. Pokud by došlo k prasknutí vodoměru, je nutno ihned tuto závadu nahlásit na Centrální
vodárenský dispečink VaK Přerov, a. s., telefon 800 167 427
a nebo na e-mail:
dispecink@vakpr.cz

