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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  zajišťují Technické služby Velká Bíteš s.r.o. v termínech: 
• pravidelný svoz domovního odpadu ukládaného do popelnic: každý lichý čtvrtek  

• tříděný odpad ukládaný do barevných kontejnerů ve sběrných hnízdech je svážen : 

plasty: každý sudý čtvrtek-pátek     sklo: průběžně    papír:  každý lichý pátek   

E-BOX , který je umístěn v průjezdu OÚ, je určen pro sběr drobných elektrozařízení, sběr      
akumulátorů a baterií. Je vyvážen dle potřeby (zajišťuje firma ASEKOL Brno). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÍSTNÍ  POPLATKY   lze uhradit bankovním převodem  (č. ú. 8520641/0100) nebo  přímo 

v hotovosti od 10. 3. 2014 na OÚ v  Lažánkách a to v  úřední dny v  pondělí a ve středu                  

od 8 - 14 hod., ve středu i odpoledne od 16:30 - 18 hod. 
- poplatek za odpad činí 500,- Kč na jednoho poplatníka/rok (•osoba s trvalým pobytem v obci,            
• cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v obci, • osoba vlastnící v obci stavbu určenou k rekreaci) 
- poplatek za napojení na  kanalizaci  50,-Kč/rok  
- poplatek za držení jednoho psa 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚDRŽBA KOMÍN Ů: pan Ladislav Staníček - Temkom bude v naší obci provádět revizi                                

spalinové cesty - komínů v týdnu od  10. – 14. 3.  2014 od 8 – 16 hod., po telefonické  

domluvě i v jiný termín. Kontakt: 608 628 328.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR  STARÉHO  PAPÍRU pořádá ZŠ: u  knih  je  třeba  odtrhnout  desky. Papír odevzdávejte            
v pevných balících. Sběr odkládejte do uhelny - zadní vchod  budovy  ZŠ. 

- v pátek  28. 3. 2014 od 7 - 19 hod. 

- v sobotu  29. 3. 2014 od 7 - 12 hod.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A ELEKTRONIKY  

pořádá místní SDH v sobotu 29. 3. 2014 od 7 – 12 hod. Elektrospotřebiče a elektroniku                
odložte před dům, sběr bude odvezen hromadným svozem.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPE ČNÉHO  ODPADU  

bude v sobotu 29. 3. 2014 s jedním sběrným místem u kašny od 7- 12 hod. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU   pořádají fotbalisté v sobotu 29. 3. 2014 od 8 – 12 hod.  
Železný a kovový šrot odložte před dům, vše bude odvezeno hromadným svozem.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA , kterou pořádá Diakonie Broumov, se bude v naší obci konat             v 

sobotu 5. 4. 2014 od 9 - 10 hod. v kotelně ZŠ Lažánky.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POVINNÉ  OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLIN Ě  předepsané zákonem č.166/1999 Sb. 
zajistí tišnovská veterinární ordinace MVDr. Viktora Dvořáka. Hromadná vakcinace proběhne v naší obci                         

v sobotu 12. 4. 2014 od 15 hod. před OÚ v Lažánkách.                                                                      
Současně bude možnost  zakoupení odčervovacích tablet a přípravků proti klíšťatům pro psy.                                                         
Základní očkování je za 100,- Kč, kombinované za 300,- Kč. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Při této příležitosti opět apelujeme na majitele psů, aby zamezili jejich 
volnému pohybu na veřejných prostranstvích obce a uklízeli exkrementy 

po svých miláčcích. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informace o průběhu výstavby kanalizace a ČOV 
 
� Od začátku roku byla kompletně vybudována stoka od hřbitova k čerpací stanici u ZEASu směrem 
k lomu,  k dokončení zbývá ještě část domovních přípojek.  
 

� Byla dokončena stoka uličkou z Brány na Padělky, k dokončení zbývá ještě část domovních 
přípojek.  

 

� Po měsících čekání plynárny převzaly plynové vedení v uličce ke školce a bylo možné uložit zpět 
do země elektrický kabel ke školce a výkop zahrnout. 
 
V současné době se buduje kanalizace:  
 

� v uličce k dětskému hřišti 
� kanalizace včetně výtlaku od ZEASu na Novou ulici, prozatím se ukončí cca. u odbočky ke školce 
� 3.3. 2014 započala na ČOV montáž technologie  
 
Další průběh výstavby : 
 

� je zažádáno o uzavírku státní komunikace, aby bylo možné vybudovat stoku ve státní silnici 
v úseku od Hotelu Vyhlídka k odbočce k hasičce a obchodu. Po dobu úplné uzavírky státní komunikace 
bude objízdná trasa vedena obcí po Nové ulici. 
 

� Pokud se zdrží vyřizování uzavírky komunikace, bude se v mezičase budovat stoka od 
transformátoru u hřbitova k odbočce do Holasic. 

 

� po ukončení výstavby ve státní silnici budou budovány stoky ze státní silnice kolem hasičky a 
obchodu včetně ulice ke školce, a bude dokončena stoka na Nové ulici. Pořadí jestli dříve Nová ulice 
nebo stoka u obchodu zatím nebylo stanoveno a včas dáme na vědomí. 

 

Vzhledem ke spoustě faktorů ovlivňujících výstavbu, může dojít ke změnám v pořadí budování 
jednotlivých stok. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  


