OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
INFORMACE KIDSOK – OPRAVA CHYBY
V JÍZDNÍM ŘÁDU
Při zpracování celostátní změny jízdních řádů 13. 12. 2020 došlo k chybě u linky 920944 spoje
19. S platností od 7. 3. 2021 tak dojde opětovně k úpravě jízdní doby od autobusové zastávky Týn
nad Bečvou,rest. po zastávku Horní Nětčice,rozc., která spočívá v opoždění spoje o 2-3 minuty.

PRODEJ KRMIV
Společnost Krmiva Přerov s.r.o. Vám předkládá rozpis rozvozu krmiva a výkup kůží pro obec
Lhota na rok 2021:

27.1., 24.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 14.7., 11.8., 8.9.,
6.10., 3.11., 1.12. a 22.12.
v 9:10-9:20 hod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE LHOTĚ
Ve dnech 11. - 24. ledna 2021 probíhala i u nás v obci Lhota
Tříkrálová sbírka. S ohledem na vývoj koronavirové situace bylo
bohužel upuštěno od obchůzky koledníků a místo toho byly
pokladničky umístěny v prodejně Jednoty a v kanceláři obecního
úřadu.
Charita Hranice děkuje všem lidem dobré vůle, kteří se do
sbírky zapojili. V rámci této sbírky se podařilo vybrat 7 050,-Kč.

VÝZVA VLASNÍKŮM MOTOROVÝCH
VOZIDEL
Obecní úřad Lhota žádá vlastníky motorových vozidel, kteří bydlí podél místních komunikací
(uličky), aby parkovali svá vozidla při jedné straně komunikací, lépe aby svá auta odstavovali
mimo komunikace na své vjezdy k RD.
V tomto období je nutné zajišťovat zimní údržbu komunikací a nevhodné parkování osobních
automobilů ztěžuje průjezdnost uliček, omezuje pracovní a manipulační prostor, zvyšuje
nebezpečí poškození odstavených vozidel a způsobuje nedostatečné odklizení sněhu. Zároveň
brání hladkému průjezdu hasičské techniky a vozidlu SUEZ, které zajišťuje vývoz komunálního
odpadu.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
www.lhotaulipnika.cz
Na webových stránkách obce Lhota https://www.lhotaulipnika.cz/informace najdete
přehledně užitečné informace týkající se např. svozu odpadů, otevírací doby obchodu, provozu
sběrného dvora, výše poplatků atd. Dále pak na https://www.lhotaulipnika.cz/aktuality-lhota-ulipnika jsou pak uveřejněné v elektronické podobě letáky obce a další aktuality vztahující se
k životu v naší obci.

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY NA MORAVĚ –
PETICE
Předseda výše uvedeného sdružení pan Libor Lukáš se obrací na všechny občany regionu o
podporu Petice směřující k urychlení realizace důležitého infrastrukturního projektu, kterým je
dostavba posledního úseku dálnice D1 (D136) Říkovice-Přerov (10,1km). V případě zájmu mají
občané možnost
Petici podepsat na obecním úřadě, případně na webových stránkách
https://dalniceprerov.cz/petice/, kde jsou uvedené i další informace.

