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 Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, Lhotka, 267 23 Lochovice 
 E-mail: lhotka@oulhotka.cz 
 Web obce: http://www.oulhotka.cz/ 
 Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod. 

 
 

 
 

 

 

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 14.2.2019  

Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na 1. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 14.2.2019, které se bude konat 
od 19.00 hod. na Obecním úřadě. 

Program: 1) Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce v ulici Dolní 
2) Výsledek výběrového řízení Propachtování pozemků v majetku  obce        
    Lhotka k zemědělské činnosti   
3) Podání žádosti o dotaci z fondu Ministerstva pro místní rozvoj dotačního 

titulu DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na 
rekonstrukci  budovy Obecního úřadu 

4) Podání žádosti o dotaci do Hasičského fondu nadace Agrofert na vybavení   
    zásahové jednotky obce Lhotka  

 

 

Hlášení výměn vodoměrů 

Žádáme vlastníky nemovitostí, kterým bude v průběhu roku provedena výměna vodoměru ze strany 
společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., aby o tomto neprodleně informovali zastupitele obce Lhotka 
a poskytli konečný stav na vyměňovaném vodoměru. Poskytnutý údaj je nutný pro následné relevantní 
vyúčtování stočného. 
   

 
Místní poplatky pro rok 2019 

Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz 
komunálního odpadu a poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2019 a to včetně 
chatařů a chalupářů ! Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je pro rok 2019 
stanovena ve stejné výši jako v roce 2018 tj. 500,- Kč / osobu trvale bydlící.  Chataři a 
chalupáři hradí 500,- Kč za nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2019  rovněž 
nemění. Jeden pes 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč. Platbu je možné provést 
osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím bankovního 
převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol je číslo popisné rodinného domu. Do textu 
uveďte, jaký poplatek hradíte !!! 
 
 
Zimní údržba místních komunikací 
 
           Žádáme občany aby neparkovali své automobily na místních komunikacích, nebo v jejích těsné 
blízkosti a umožnili tak bezproblémovou zimní údržbu těchto komunikaci. Prosíme, zaparkujte si tyto auta 
na svém pozemku v místě k tomu určeném. Pokud bude auto zaparkováno nevhodně, nejsme schopni 
zajistit rozhrnování sněhu, posyp a také odvoz popelnic – děkujeme. 
 
 
 
 

Důležitá telefonní čísla: 
Elektrický proud – poruchy 840 850 860   Nemocnice Hořovice  311 551 111 
Voda   800 100 663   Dětská pohotovost Příbram  318 641 307 
Starosta obce Lhotka  608 454 389   Velitel hasičů Lhotka  608 454 389 



Pozvánka na Hasičskou zábavu  
 
            Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve širokou veřejnost na Hasičskou zábavu, 
která se bude konat dne 16. 2. 2019 od 20:00 hod. v Hostinci U Hejduků. K tanci a poslechu 
bude hrát skupina BRABOUX. Připravena je bohatá tombola. 
 
 
Pozvánka na Výroční schůzi místního spolku rybářů 

 
               Rybářský spolek Lhotka zve své členy na Výroční schůzi, která se bude konat   
 v sobotu 2.3. 2019 v Hasičské zbrojnici od 14:00 hod. 
 
 
 

 
 

Návštěva zábavního parku ,, Mirakulum                                                  
 
        Sbor dobrovolných hasičů Lhotka plánuje pro děti na sobotu 25.05.2019 návštěvu zábavního    
parku,,Mirakulum“ v Milovicích. Záměrem je, aby se mohly zúčastnit návštěvy zábavního parku nejen 
děti, které jsou členy SDH, ale také děti, které členy nejsou. Vstupné do zábavního parku hradí SDH pro 
všechny. Členové SDH budou mít dopravu zdarma, nečlenové by hradily poměrnou část za dopravu. Pro 
děti, které nejsou členy SDH, je nutný doprovod rodičů. Počet dětí, které nejsou členy SDH a jejich 
doprovodu je omezen kapacitou autobusu. Prosíme tedy případné zájemce, kteří nejsou členy SDH, aby 
nahlásili zájem na tel.: 732 485 089 – M.Veselý. Dle zájmu bude řešen pronájem autobusu a objednána 
hromadná vstupenka. 
 

 
 

 
 

TJ Lhotka pořádá masopustní průvod masek 
  

 
                    Sraz masek                           začátek průvodu 
                    11.00 hod restaurace u Hejduků                               12.00 hod 
 

SOBOTA 
23. ÚNORA 2019 


