OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE

UPOZORNĚNÍ NA PLÁNOVANOU ODSTÁVKU
ELEKTŘINY V OBCI
6. 4. 2021, 8:00-13:30
Lhota (okres Přerov)
Lhota
č. p. 1-5, 7-11, 13, 14, 15, 16, 18-26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46-63, 65, 66, 67, 69-118,
120, 122, 123, 124, 125

kat. území Lhota u Lipníka nad Bečvou (kód 681008)
parcelní č.
st.183, 50/3, 1157/41, 1157/64, 1157/67, 1157/68, 1157/69, 1157/70, 1157/71, 1157/72, 1159/2, 1161/2,
1161/5

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím,
a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení
případných škod na zdraví a majetku.
Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého
úseku distribuční soustavy.

BEZPLATNÉ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST V LÁZNÍCH TEPLICE N./B.
Lázně Teplice nad Bečvou se rozhodly vstoupit do projektu celorepublikového dobrovolného
plošného testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19 a vytvořily na Lázeňském domě
Janáček antigenní odběrové místo pro veřejnost.
Na základě Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN ze dne 14.
12. 2020, Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN ze dne 7. 1. 2021,
MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN ze dne 28. 1. 2021 a Organizačního opatření VZP ČR
č. 54/2020, budou naše lázně do testování zapojeny v rámci sekundární sítě poskytovatelů
zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť antigenních odběrových center (AOC), kterou
tvoří praktičtí lékaři a ambulantní specialisté.
Kdo se může jít nechat otestovat?
Nechat se otestovat bezplatně v rámci dobrovolného plošného testování prostřednictvím
antigenních testů se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního
pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz totožnosti a průkaz

pojištěnce nebo náhradní doklad. Preventivní antigenní testování není primárně určeno pro
symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby v karanténě.
Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny. Nejedná se o
jednorázovou akci jako v jiných zemích.
Vyšetření se neprovádí u osob (pojišťovna výkon neproplatí):
- u kterých uplynulo méně než 90 dní od prvního pozitivního výsledku PCR testu
- u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden PCR test nebo antigenní test s
negativním výsledkem.
- v případě, že by pojišťovna test neuhradila, klient zaplatí lázním 350 Kč
Kde a kdy se testuje?
Lázně Teplice nad Bečvou,Lázeňský dům Janáček , Třída generála Svobody 1000 ,753 01
Hranice
Pondělí – pátek 11:30 – 17:00 hodin
Nutnost on-line rezervace termínu: https://www.ltnb.cz/antigenni-testovani

POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE LHOTA
Obec Lhota zvažuje v letošním roce pořídit změnu územního plánu obce Lhota. Pokud jako
vlastníci nemovitosti máte zájem o změnu využití pozemku a zařazení pozemku do jiných územních
ploch než udává současný platný územní plán, máte nyní možnost . Své požadavky sdělte písemně
v termínu do 9.4.2021. Na případné dotazy Vám ráda odpovím. Děkuji za spolupráci. Jana Skopalová

SBĚR PAPÍRU
Za měsíc únor bylo vysbíráno celkem 1403 kg tohoto odpadu. Následující sběr papíru se
uskuteční ve středu dne 7. dubna 2021 v odpoledních hodinách. Společně s papírem je možné
odevzdat drobný elektroodpad.
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Přikryl Matyáš+Štěpán
Prokešová Nela a Václav
Pírková Zuzana, Barborka a Gabriela
Frydrychová Valinka a Gábinka
Černý Václav a Veronika
Zámorský Jan a Nikola
Olenočinová Klára a Bára
Šarmírová Editka a Lucie
Jedličková Nikola, Lucie, Erika, Vojta a Emílie
Rašková Sofie a Karolína
Zdráhal Jan a Tomáš
Panák Patrik a Ema
Adámkovi Katka a Vašík
Sehnálek Eliáš
Svoboda Michal
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Vlachopulos Nikos a Markos
Galasová Natálka a Beátka
Kleiblová Vanesa a Tomáš
Neubauerovi David a Lukáš
Čechová Klárka a Jindra
Patrmanovi
Poláková Jolanka, Karel a Anička
Zela Patrik
Kolodin Lukáš a Jůlie
Hlaváč Matýsek a Kubík
Šafaříková Lucie
Tomíček Šimon
Lukášová Veronika
Hlaváč Matýsek a Kubík
Krejčí Marek
CELKEM
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TŘÍDĚNÝ ODPAD V OBCI
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
K 1.1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a tři další související zákony. Došlo
tak k výrazným změnám v legislativě týkající se odpadů a jeho likvidace. Jednou z největších
změn, které zákon přináší, je posunutí konce skládkování využitelného odpadu o šest let, tedy z
roku 2024 na rok 2030. Postupně se budou navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze
současných 500,- Kč / tunu vzroste částka postupně až na 1850 Kč v roce 2029. Všichni jste jistě
zaznamenali navýšení poplatků za svoz odpadů i u nás v obci. V současné době je vyvíjen tlak na
původce odpadů ohledně třídění odpadů a snaze docílit toho, aby průměrná hmotnost tuhého
komunálního odpadu (TKO) na 1 osobu a rok byla na hranicí 200 kg. Pokud tomu tak nebude,
likvidace odpadu nad touto hranicí bude obci účtována ve vyšších sazbách. Zároveň bude
v následujících letech klesat hranice 200 kg na osobu a rok. Do roku 2030 musí obec zajistit, aby
tříděný odpad tvořil 65% z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38%.
V naší obci se pohybuje průměrná hmotnost TKO na osobu a rok kolem 260kg. Do tohoto
objemu se započítává komunální odpad a velkoobjemový odpad.
Na základě výše uvedeného obec zvažuje zavedení svozu plastového odpadu z jednotlivých
domácností formou pytlového sběru s tím, že pokud se ukáže tento druh likvidace odpadu
efektivním, pořídí do budoucna plastové popelnice do jednotlivých domácností. Zkušební provoz
bude zahájen v průběhu měsíce dubna. Snahou tohoto opatření je navýšit výšit podíl vytříděného
plastu, snížit hmotnost TKO a usnadnit třídění občanům.
Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku týkající se plastového
odpadu a jeho likvidace. Informace získané touto cestou budou použity při rozhodování o
trvalém zavedení svozu plastů z domácností nebo o optimalizaci počtu plastových
kontejnerů o objemu 1100l.

