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

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ zajišťují Technické služby Velká Bíteš s.r.o. v termínech: 

• pravidelný svoz domovního odpadu ukládaného do popelnic: každý sudý čtvrtek 

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

plasty: každý lichý čtvrtek    sklo: 1.týden v měsíci    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). 

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

Ekolamp - box je umístěný v průjezdu OÚ, je určen pro sběr použitých nerozbitých úsporných 

kompaktních zářivek, výbojek, LED světelných zdrojů a lineárních zářivek do 40cm. Větší 

lineární a úsporné zářivky do 60 cm se odkládají na OÚ do sběrné kartonové ekolamp krabice.        

Je vyvážen dle potřeby (zajišťuje Ekolamp Olomouc). Obyčejné světelné zdroje patří do PDO. 

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

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A ELEKTRONIKY 

pořádá místní SDH v sobotu 5. 3. 2016 od 7 – 12 hod. Elektrospotřebiče a elektroniku odložte 

před dům, sběr bude odvezen hromadným svozem. Podrobněji bude upřesněno na plakátech. 

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

SVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU  

bude v sobotu 5. 3. 2016 s jedním sběrným místem u kašny od 7- 12 hod. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU pořádají fotbalisté v sobotu 5. 3. 2016 od 8 – 12 hod. 
Železný a kovový šrot odložte před dům, vše bude odvezeno hromadným svozem.  

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

SBĚR  STARÉHO  PAPÍRU pořádá ZŠ: u  knih  je  třeba  odtrhnout  desky. Papír      

odevzdávejte v pevných balících. Sběr odkládejte do kotelny školy - zadní vchod budovy. 

- v pátek  11. 3. 2016 od 7 - 19 hod. 

- v sobotu 12. 3. 2016 od 7 - 12 hod.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA  pořádá Diakonie Broumov 

v sobotu 12. 3. 2016 od 9:00 - 10:00 hod. v uhelně školy – zadní vchod budovy.  

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

ÚDRŽBA KOMÍNŮ: Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se má provádět  1x ročně kontrola  

spalinové cesty - komínů. Pan Ladislav Staníček - Temkom bude v naší obci provádět tuto revizi     

21. - 25. 3.  2016. S občany se dle loňského seznamu telefonicky dohodne na termínu.                  

Noví zájemci se mohou objednat na tel. čísle: 549 420 718. Cena za revizi: 400,- Kč vč. DPH. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MÍSTNÍ POPLATKY  Splatnost poplatků je do konce měsíce března 2016.          

Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem (č. ú. 8520641/0100, spec. symbol je popisné číslo 

domu) nebo přímo v hotovosti na   přepážce OÚ v Lažánkách v úřední dny  v pondělí a ve středu od 
8:00 - 14:00 hod. ve středu i odpoledne od 16:30 - 18:00 hod. (poplatek za odpad činí 550,- Kč na 

jednoho poplatníka/rok, za držení jednoho psa 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč.) 

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

POVINNÉ  OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLINĚ  předepsané zákonem č.166/1999 Sb. 

zajistí tišnovská veterinární ordinace MVDr. Viktora Dvořáka. Hromadná vakcinace proběhne                          

v sobotu 16. 4. 2016 od 15:00 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 některé majitele psů, aby zamezili jejich volnému 

pohybu na veřejných prostranstvích obce a uklízeli exkrementy po svých miláčcích.   

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

INFORMACE PRO OBČANY – BIOODPAD: 
 

Vážení spoluobčané, 
 

jak jsme avizovali ve Vánočním zpravodaji, započneme od dubna 2016 se svozem 

BIOODPADU. Povinnost zajistit pro domácnosti podmínky pro vytřiďování bioodpadu 

ukládá novela zákona o odpadech.  Po pečlivé analýze jsme zavrhli ukládání do velkých 
kontejnerů rozmístěných po obci. V jiných obcích tento systém vyzkoušeli a upustili od něho, 
protože se vzhledem k velikosti kontejnery vyvážely v dlouhých intervalech, byly zdrojem 
zápachu, hmyzu, znečištění a občané do nich postupně začali vyvážet i stavební suť a jiný 
nepatřičný odpad. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s TS Velká Bíteš zvolili osvědčený 
systém shromažďování bioodpadů, kde domácnostem, jež se do systému zapojí, budou 
bezplatně poskytnuty speciální sběrné nádoby na bioodpad hnědé barvy  240 litrů.   
 

Tyto nádoby jsou výhradně určeny ke shromažďování např. listí, trávy, plevele, 
zbytků rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevní štěpky z větví stromů či 
keřů,  nakrácených větví, spadaného ovoce, zeleniny, čajových sáčků a 
kávové sedliny, skořápek od vajec apod. Konstrukce těchto nádob dokonale zaručí, 

že odpad takto uložený do nádoby nebude podléhat hnilobným procesům, tj. nebude docházet 
k žádnému zápachu. 
 

Do těchto nádob je výlučně ZAKÁZÁNO ukládat jakékoliv odpady mající živočišný 
původ tj.: zbytky jídel, oleje, maso, mrtvá zvířata a dále např. papír, textil, 
plasty, sklo, kovy…. 
Sběrné nádoby na bioodpad budou vyváženy pravidelně 1x za týden s tím, že svoz bude 
probíhat speciální svozovou technikou pouze ve vegetačním období od 1.dubna do 

30.listopadu kalendářního roku.  Vzhledem k tomu, že možnost získání 
nádoby na bioodpad zdarma je omezená a pravděpodobně ji nedokážeme 
zajistit spoluobčanům, kteří se budou chtít do systému zapojit dodatečně, 
využijte prosím této příležitosti.  
Zájem o nádoby na bioodpad a zapojení do systému svozu nahlaste 
osobně nebo telefonicky na OÚ Lažánky - 549 420 018 do 4.3. 2016, 
abychom byli schopni do 1.4. 2016 zájemcům nádoby vydat a svoz mohl 
započít od tohoto data.  

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


