OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
HOSTINEC LHOTA
Hostinec Lhota zve občany v pátek 11.srpna 2017 cca od 18,00
hod na grilované makrely a dobré pivečko. Z točeného piva máte na výběr Zubr
Grand, Holba Šerák nebo Litovel Maestro. Z nealka točená Višňovka 

Těší se na Vás Lukáš

KNIHOVNA LHOTA
Místní knihovna Lhota oznamuje svým čtenářům, že bude v pátek 11.srpna 2017 z důvodů
dovolené uzavřena
Děkuji za pochopení, Vaše knihovnice Iveta

SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI
Vážení rodiče,
manželé Žemlovi, učitelé tělesné výchovy , pod záštitou Obecního úřadu ve Lhotě, nabízejí pro
Vaše děti nový způsob využití jejich volného času. Jedná se o kroužek nazvaný Sportovní aktivy.
Děti ve věku 7-14 let se budou věnovat různým sportovním činnostem: tenisu, míčovým hrám,
netradičním sportům, judu, pin pongu, gymnastice...Sportovní nářadí a náčiní bude k dispozici.
Tento kroužek bude v případě zájmu zahajovat svou činnost v září 2017.
Předpokládaný příspěvek za jedno dítě činí 200,-Kč na pololetí.
Informační schůzka pro děti a rodiče se bude konat ve čtvrtek 31.srpna 2017 v 18 hod v
sále obecního úřadu, kde se dozvíte mnohem více.
kontaktní osoba: Štefan Žemla, tel. č.: 737 517 990

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vážení občané,
Městský úřad Lipník nad Bečvou vydal Veřejnou vyhlášku, kterou si můžete v plném rozsahu
přečíst na www.lhotaulipnika.cz., případně na pevné úřední desce. Vyhláška je vydána z důvodů
nepříznivých klimatických podmínek a týká se nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních
toků a vodních nádrží. Citace:
„Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení §§ 10,
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád a jako
vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon") v souladu s ustanovením § 25 a § 173 správního řádu, ve veřejném zájmu
s okamžitou platností do 20. 09. 2017 podle ustanovení § 6 odst. 4 a ustanovení § 115a vodního
zákona ZAKAZUJE obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a
vodních nádrží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou.
Opatření obecné povahy – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami se týká
území těchto obcí: Lipník nad Bečvou, včetně jeho místních částí Loučka, Nové Dvory,
Podhoří, Trnávka, dále obcí Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice,
Jezernice, Kladníky, Lhota, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou,
Veselíčko. Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod
nebo jiné nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomu odběru nebo
nakládání s vodami není třeba zvláštního technického opatření.“

