
INFOleták  únor 2010 

 

   Informace 
                 Obecního úřadu v Lažánkách 
                                                                         únor 2011 

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

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  

Nádoba E-box, která je umístěna v průjezdu OÚ, je určena pro sběr drobných elektrozařízení, sběr 
akumulátorů a baterií, je vyvážena dle potřeby (zajišťuje firma ASEKOL Brno). 

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

ZŠ  pořádá   SBĚR  STARÉHO  PAPÍRU:  U  knih  je  třeba  odtrhnout  desky. Starý papír 
odevzdávejte v pevných balících. Sběr odkládejte do uhelny - zadní vchod  budovy  základní školy. 

- v pátek 25. března, 8 - 19 hodin 
- v sobotu 26. března, 8 - 14 hodin 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jarní svoz VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPE ČNÉHO  ODPADU  

bude v sobotu 9. dubna 2011 s jedním sběrným místem u kašny od 7:00 do 12:00 hod. 

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

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU  pořádají fotbalisté dopoledne v sobotu  9. dubna 2011 

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

POPLATKY :  

Sazba místních poplatků:   
• za odpad činí 450,- Kč na jednoho poplatníka/rok  

• za napojení na dešťovou kanalizaci činí 50,-Kč/rok  

• za držení jednoho psa činí 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč  

Místní poplatky lze uhradit složenkou, bankovním převodem (č.ú. 8520641/0100) nebo přímo v hotovosti 

na OÚ v Lažánkách od 21. - 25. února 2011 (denně od 8:00 - 14:00 hod., ve středu i 
odpoledne od 16:30 - 18:00 hod.), dále v ostatní úřední dny v pondělí a ve středu. Splatnost 
poplatků je do konce měsíce března 2011.  

Na OÚ budou na popelnice vydávány nové známky na rok 2011. Doporučený maximální počet popelnic 
dle počtu poplatníků na nemovitost je:  1 -3 poplatníci   = max. 1 popelnice 110 (120) litrů 

                                                                   4 – 6 poplatníků = max. 2 popelnice (příp. 1 nádoba 240 litrů)  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
POVINNÉ  OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLIN Ě  předepsané zákonem 
č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, také letos pro naši obec 
zajistí tišnovská veterinární ordinace MVDr. Viktora Dvořáka. Hromadná vakcinace proběhne 

v sobotu 16. dubna 2011 od 15:00 hod. před OÚ v Lažánkách.  Základní očkování je 
za 100,- Kč, kombinované za 300,- Kč. 

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

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA  pořádaná Diakonií Broumov (v naší obci zajišťuje Červený kříž 

Lažánky), se koná v sobotu 14. května 2011 od 9:00 - 10:00 hod. v kotelně ZŠ Lažánky.  

Je možné darovat: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, útěrky, záclony, látky, domácí 
potřeby, nádobí, peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky, obuv - vše nepoškozené. Věci prosíme 
zabalit do igelitových pytlů nebo do krabic. 

Věci, které se neberou: ledničky, televize, počítače, elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a 
dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Od měsíce března hotel Vyhlídka zahajuje rozvoz obědů - jedná se o pravidelný rozvoz 
s možností objednání obědů i na sobotu a neděli (rozvoz již v pátek). Jídelní lístek – obsahuje 3 hlavní 
jídla. V nabídce je také rozvoz na příležitostné akce, narozeniny, oslavy a to hotových jídel, obložených 
mís, chlebíčků včetně zákusků aj. Více na tel. č. 602 766 650 nebo na www.hotelvyhlidka.com.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVÉ POŽADAVKY NA ÚDRŽBU  KOMÍN Ů: od 1. ledna 2011 vstoupilo v účinnost 
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv. Ve zmiňovaném nařízení je stanoven způsob kontroly a čištění spalinové cesty – 
tj.komínů včetně stanovení lhůt pro provádění této činnosti. Zároveň definuje, kdy se jednotlivé činnosti 
mají provádět, kým a jak mají být zpracovány písemné dokumenty. Mimo jiné se uvádí, že každý si musí 
počínat tak, aby při provozu komína a  spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru. 
Stručná rekapitulace pro naše občany : 

• ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY, tj. KOMÍNU : u topidel o výkonu do 50 kW musí být dle tohoto 
nařízení vlády prováděno:  
3x ročně u pevných paliv při celoročním provozu - majitel nemovitosti může provádět sám  svépomocí 
2x ročně u pevných paliv při sezónním  provozu (max.6 měsíců v roce) - majitel nemovitosti může 
provádět sám  svépomocí 
1x ročně u plynných paliv - musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem 
odbornosti. O provedeném čištění vydá kominík doklad – písemnou zprávu. 

• KONTROLA SPALINOVÉ CESTY, tj. KOMÍNU : musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. 
kominík s průkazem odbornosti. Kontrola se provádí 1x ročně. O provedené kontrole spalinové cesty  
vydá kominík doklad – písemnou zprávu. 
Obecní úřad Lažánky nabízí občanům možnost hromadného objednání kominíka 
s průkazem odbornosti. Prosíme proto zájemce, aby se přihlásili nejpozději do 25.2.2011 
na tel.č. 549 420 018 nebo osobně na obecním úřadě v Lažánkách. Termín a podrobnosti 
včetně ceny budou upřesněny dle zájmu občanů. 
Kompletní znění Nařízení vlády č.91/2010 Sb. naleznete na webových stránkách obce. 

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


