OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
Obec Lhota na svém zasedání konaném dne 17.5.2019 schválila záměr prodeje pozemků v
obci Lhota. Dokument je vyvěšen na pevné úřední desce u obecního úřadu a taktéž na
elektronické úřední desce www.lhotaulipnika.cz.

INFORMACE O KONÁNÍ AKCE
Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov z.s. informuje občany obce o konání sportovní akce, kterou
pořádá náš cyklistický oddíl dne 25. května 2019. Jedná se o silniční cyklomaraton
s názvem „MAMUT - TOUR 2019“, jehož trasa vede Vaší obcí. Čas průjezdu prvního závodníka
bude cca 9:18, 9:30 a 14:37 hod... Další závodníci budou průběžně projíždět.
Závod patří mezi 5 největších silničních maratónů v republice. Závod se jede pod záštitou města
Přerova a Olomouckého kraje. Před cyklistickým pelotonem pojede z důvodu zajištění bezpečnosti
cyklistů motorka a vozidlo vodiče. Závod se jede za plného silničního provozu, ale snažíme se pro
bezpečnost udělat maximum.
Pořadatel: Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z.s., www.miko-cycles.cz, Ing. Petr Růžička ,
tel: 604 455 600

INFORMACE O ODPADECH A ZPŮSOB
LIKVIDACE
Občané obce Lhota mají možnost likvidovat odpady vzniklé na území obce následujícím
způsobem:
plast- žluté kontejnery na návsi
papír – svoz každou první středu v měsíci od domu
sklo- kovový kontejner na návsi
elektro - svoz každou první středu v měsíci od domu
kov- zelený zvon u areálu ČOV,
komunální odpad – popelnice, vývoz 1x za 14 dnů
sběrna Modit Pavlovice, Přerov
nebezpečný odpad- svoz 2x ročně zajištěný firmou SUEZ
velkoobjemový odpad - svoz 2x ročně zajištěný firmou SUEZ
bioodpad – velkoobjemový kontejner v období březen – listopad u hasičské zbrojnice, likvidaci
zajišťuje skládka Bystřice pod Hostýnem.
V průběhu roku je možné využívat taktéž sběrný dvůr v Soběchlebech, se kterým má obec
Lhota uzavřenou smlouvu.
Likvidaci většího množství odpadů si každý občan musí zajistit sám na vlastní náklady. Kontakty na
vybrané skládky:
skládka Hradčany – p. Prokopová, SUEZ, 727942620
skládka Lipník nad Bečvou - +420 730 193 815

