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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 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 během měsíce BŘEZNA 2015: 
• bankovním převodem  (č.ú.8520641/0100, var.symbol = číslo domu)  
• nebo  přímo v hotovosti na přepážce OÚ v Lažánkách:  
- 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 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  16. – 20. 3.  2015, 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 do uhelny 
tj. zadní vchod  budovy  ZŠ, dveře budou po uvedenou dobu otevřeny. 

- v pátek  27. 3. 2015 od 7 - 19 hod. 

- v sobotu  28. 3. 2015 od 7 - 12 hod.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 11. 4. 2015 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. 
 

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

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A ELEKTRONIKY  

pořádá místní SDH v sobotu 18. 4. 2015 od 7 – 12 hod. Elektrospotřebiče a elektroniku                
odložte před dům, sběr bude odvezen hromadným svozem.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU  bude v sobotu 18. 4. 2015 od 8 – 12 hod.  
Pořádají fotbalisté. Železný a kovový šrot odložte před dům, bude odvezen hromadným svozem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPE ČNÉHO  ODPADU  

pořádaný Obcí Lažánky bude v sobotu 18. 4. 2015 na návsi u kašny od 7- 12 hod.                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

v sobotu 18. 4.  2015 od 9 - 10 hod. v kotelně ZŠ Lažánky.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČERNÉ  SKLÁDKY 
 
V okolí Lažánek se objevily černé skládky se stavební sutí, igelitovými pytly s odpadem,  
plasty a kovovým šrotem. Začátkem dubna bude obec skládky ve spolupráci s brigádníky 
z našich společenských organizací pracně a nákladně  likvidovat. 
  
DŮRAZNĚ ŽÁDÁME OB ČANY, aby nevyváželi odpadky do okolí obce, likvidace stojí obec 
finanční prostředky, které bychom mohli investovat smysluplněji a účelněji. Prostory s černými 
skládkami začneme okamžitě elektronicky monitorovat a ukládat pokuty za znečišťování 
životního prostředí ve výši  až 50.000,- Kč.  
 
Využívejte prosím fungující systém sběru odpadů v naší obci – 2x ročně velkoobjemový a 
nebezpečný odpad, 2x ročně sběr elektroodpadu (hasiči), 1x ročně sběr železného šrotu (fotbalisty), 
pravidelně vyvážené  kontejnery na sklo, plasty a papír.  
Obec umožňuje i uložení ořezaných větví po telefonické dohodě se starostou: tel. 606 690 327. 
Pouze stavební suť je nutné nechat odvézt na skládku ve Veverské Bítýšce, naše obec nemá možnost  
jejího uložení.  
Systém sběru bioodpadu se v současné době připravuje. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIPOJOVÁNÍ  KE  KANALIZACI 
 
Abychom na konci zkušebního provozu ČOV a kanalizace dosáhli parametrů 
stanovených Fondem životního prostředí a splnili tak podmínky na základě kterých 
nám byla poskytnuta dotace, je nutné v co nejkratší době mít napojené veškeré  
nemovitosti v obci. 
 
Způsoby připojení nemovitostí v obci  byly popsány v loňském vánočním zpravodaji a 
v letáku v lednu letošního roku. 
Zjednodušeně lze říci, že pracovníky provozovatele – VAS.a.s. Tišnov je nutné 
přizvat ke kontrole kanalizační přípojky před zásypem a na základě odsouhlasení připojení Vám 
bude vystaveno potvrzení o přípojce. Pro kontrolu přípojky volejte provozní středisko VAS 
Tišnov, tel. 549 410 203 (Milada Schneiderová a Pavel Přikryl).  Termín uvažované kontroly je nutné 
vždy předem dohodnout a vlastní práce směřovat k dohodnutému termínu.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


