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Usnesení 5 / 2019 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 3. 10. 2019 (zkrácené znění) 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1) Zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy s firmou TUSAN s.r.o. 
 
        2)    Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parcelní číslo 112 za část pozemku                  
                 parcelní číslo 489/15 
 

3)    Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na akci: Kuželna Lhotka-        
               dodávka a montáž technologie 
                                                                                                            
        4)   Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.9                             
 

Svoz odpadu  

 
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 10. 2017 probíhá svoz komunálního odpadu opět 
v zimním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x týdně. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále zůstává 
středa. 
 

 

Třídění odpadu do kontejnerů 

             V poslední době se vyskytl problém s tříděním odpadu a nepořádku okolo sběrných 

míst k tomu určených. Prosíme proto občany, aby dbali na správné ukládání do nádob 

k tomu určených a pořádku okolo kontejnerů. 

 
 
MODRÉ NÁDOBY - pro sběr papíru 

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, 
sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky)  
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité 
plenky a hygienické potřeby. 
 
 

 
ZELENÉ NÁDOBY - sběr skla 
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo 
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla 
  
 
Bílé nádoby – sběr skla 
 Do bílého kontejneru můžete odhodit: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité 
skleničky. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla 
 
 

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 
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ŽLUTÉ NÁDOBY - sběr plastů 
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), plastové nádoby, 
kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén 
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) 
 
Černé nádoby – sběr kovového odpadu 
Sběr kovových obalů kovové uzávěry nebo víčka (třeba od jogurtů); 
vyprázdněné tuby od potravin nebo kosmetiky 
prázdné nápojové plechovky,prázdné konzervy. 
Dále žádáme občany, kteří využívají těchto přistavených kontejnerů aby v 
 
 
Elektro odpad 

Elektoodpad je možné odevzdávat každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin. Jeho odevzdání se 
nahlašuje na obecním úřadě a následně je uložen do skladu obce u pohostinství u Hejduků. 
 
 
 
 

 
 
Svoz nebezpečného odpadu  

Dne 19.10.2019 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 18. 10. 2019 od 

18.00 do 19.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný odpad patří např.: znečištěné obaly od 

barev, olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články, pneumatiky, oleje, olejové 

filtry, vyřazené léky.  
 
 
 
Svoz velkoobjemového odpadu 

V měsíci říjnu proběhne svoz velkoobjemového odpadu, kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven 

před Hasičskou zbrojnicí dne 25. 10. 2019 v odpoledních hodinách. Odvoz kontejneru je naplánován 

na den 28.10.2019 ranních hodinách. 

 
 
 
Drakiáda 

Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve děti i dospělé na pouštění draků – Drakiádu 2019, která se bude 

konat dne 12. 10. 2016 od 13.00 hod. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí. Samotná 

akce se uskuteční na louce za ulicí Na Výsluní. Sraz za každého počasí. 

 
 
Pravidelná kontrola a čištění komínů 
 

Je možné si objednat v místní prodejně COOP. Zde se dozvíte i termín provedení prací spojené 
s čištěním a kontrolou spalinových cest . 
 
 

 
Vyúčtování stočného za rok 2019 
Začátkem měsíce listopadu bude probíhat ze strany obce Lhotka pravidelný každoroční zápis 
stavu vodoměru pro závěrečné vyúčtování stočného za rok 2019. Kdo má nastaven 
elektronický kontakt bude mu zaslán e+mail s žádostí o zápis stavu na vodoměru. Prosíme 
zasílat přesný stav, který je na počítadle vodoměru. Neposílejte prosím spotřebu. 
Kdo nemá možnost internetu bude u něho provedena kontrola vodoměru zastupitelem obce Lhotka. 


